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Millainen on #minunkirkkoni?
Tätä kysyimme seurakuntavaalien
ennakkoäänestyksessä Kauppakeskus Elon
vaalipisteellä. Annetut 339 vastausta on
koostettu oheiseen tägipilveen.
Ainakin tällaisia asioita on siis
#meidänkirkkomme ylöjärveläisille.

#meidänkirkkomme
YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi
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MERKITYKSELLISTÄ NYT
Kimmo Reinikainen
Kirkkoherra

Arvokkaalla pohjalla
Arvoilla hankitaan arvostusta ja uskottavuutta. Arvoilla myydään. On oltava taloudellinen,
hyvä, ekologinen, nuorekas ja uudistusmielinen, harkitseva ja maltillinen, joustava ahkera, henkevä… Yritykset ja yhteisöt kuolaavat
arvojen perään. Ilman arvoja olet mennyttä
maailmaa.
Kirkolla on suuri määrä arvo-osaamista.
Saatat ajatella, että kirkon arvot ovat mennyttä
maailmaa. Muistutan, että kirkon kvartaali on
250 vuotta. Arvot muuttuvat hitaasti. Hitaus ei
poista sitä, että kirkon oleminen ja tekeminen
kuitenkin lepäävät koko ajan arvopohjalla. Arvoista puhuminen ja arvojen käsitteleminen
on seurakunnan arkipäivää. Olemme hyviä
siinä.
Niin, ne ovat myös vakaita, hyvä tai huono.
Tämän suhteen yksi kirkon arvo voi olla, että
se kasvattaa muutosta odottavien kärsivällisyyttä.
Jos kirkko ei aina kerää kiitosta tuosta arvojen pysyvyydestä, seurakuntaa arvostetaan
erityisesti kirkollisten toimitusten, auttamis-

työn sekä nuorison ja lasten parissa tapahtuvan toiminnan vuoksi. Arvot tulevat todeksi
vasta kun niiden mukaan toimitaan. Seurakunta toimii ja toteuttaa arvojaan. Erityisesti
olemme hyviä auttamaan ihmisiä ja kohtaamaan nuoria. Haluamme edelleen pitää esillä
tekemistä, emme vain sanoja.
Sanat kuitenkin kantavat Jumalan. Kirkko
on Jumalasta ja uskosta puhumisen paikka.
Onneksi sellainen on. Sitä vastaan voi väittää,
sen kanssa voi keskustella. Kirkkoa ei aina
kannata kuunnelle, Jumalaa kannattaa aina
kuunnella. Missä muualla voisit yhtä hyvin
selvittää ajatuksiasi Jumalasta kuin seurakunnassa? Olemme aika hyviä tänä päivänä
puhumaan ihmisten kanssa Jumalasta.
Uusi vuosi ja erityisesti uusi valtuustokausi
tuo mukanaan tavoitteiden ja vaikuttavuuden
pohdinnan. Haluamme myös tänä valtuustokautena olla kiinnostava ja merkityksellinen
toimija paikkakunnalla. Niin kaikille 25000
jäsenelle kuin kaikille 33000 ylöjärveläiselle.
Siunattua vuotta 2019.
Kuva: Rami Marjamäki

Piispa emeritus Juha Pihkalan puhe itsenäisyysjuhlassa Ylöjärvellä 6.12.2018

Nimeltä kutsutut
Itsenäisyyspäivän juhlinnalle antaa aina leimansa myös se paikallinen ja historiallinen
tilanne, jossa kulloinkin eletään. Niin myös
tänään täällä Ylöjärvellä (toim. huom. Itsenäisyyspäivän yhteydessä paljastettiin Ylöjärven hautausmaalla sijaitsevalla Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä
nimilaatta, johon on kaiverrettu kaatuneiden
nimet).
Aloitan Jesajan sanoilla:
Ja nyt – näin sanoo Herra,
joka sinut loi, Jaakob,
joka sinut muovasi, Israel:
– Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun (Jes. 43:1).
Miksi lähdin liikkeelle näistä kaksi ja puoli
tuhatta vuotta sitten kirjoitetuista sanoista?
Voiko niillä nyt olla sitä koko ihmisolemusta koskettavaa painoa, joka niillä kerran oli
toisen kansan ihmisille toisenlaisessa maailmassa?
Itse ajattelen, että on – ja että niillä on
sitä erityisesti juuri tänään, sen jälkeen, mitä
Ylöjärvellä on viime kuukausina suunniteltu
ja viime päivinä toteutettu. Toivon, että osaan
tuoda sen julki niin, että se koskettaa meitä
myös henkilökohtaisesti – siis se, että nimeäni ei ole unohdettu, että nimeni muistaminen
tai muistiin palauttaminen on ihmisyyteni
kannalta tavattoman tärkeä asia.
Äärimmäisen tärkeä tällainen muistaminen on myös yhteisölle. Siten on piirretty
oman yhteisön historian ja sen nykyisyyden
rajat. Siksi nimien tarkoituksellinen unohtaminen on aina ollut syvällä tavalla poissulkeva tapahtuma.
Läpi kirjoitetun historian ovat sisällissotien voittajat häväisseet häviölle jääneitä riistämällä heiltä elämän ja kaiken muun lisäksi
vielä nimenkin muiston. Sekin on tuomittu,
tuo ihmisen yksilöllisen olemassaolon ja
merkityksen ilmentymä.
Nimi on hakattu pois hieroglyfeistä, niin
kuin olen nähnyt Egyptissä, se on raaputettu
pois klassisen antiikin aikana käsikirjoitusten
pergamenteista ja muistomerkkien jalustoista. Jälkiä tästä olen nähnyt myös Roomassa.
Sama nimistä riisunta, vihan kohteeksi joutuneiden, vihan alle sortuneiden painaminen
kasvottomaksi massaksi, heidän ainutlaatuisen olemassaolonsa häivyttäminen on jatkunut omassa eurooppalaisessa kulttuuripiirissämme. Se on jatkunut läpi keskiajan ja

saanut järkyttäviä mittasuhteita uusimmalla
ajalla. Se on leimannut syvästi myös omaa
sadan vuoden takaista kansallista tragediaamme. Roomalaiset käyttivät siitä sanontaa
damnatio memoriae, muiston tuomitseminen.
Meillä se ilmeni myös sillä tavoin, ettei
suurta osaa noista oman tragediamme tappiolle jääneistä uhreista, yhteishautoihin peitetyistä kaatuneista, teloitetuista tai nälkään ja
sairauksiin sortuneista silloin siunattu – ei,
vaikka he olivat kirkkomme jäseniä. Myös
haudat jäivät nimiä vaille. Jumala oli heidät
kasteessa kutsunut nimeltä. Kuitenkin kirkkomme käänsi heille silloin selkänsä – ja
myös osa tappion kärsineistä selkänsä kirkolle, vaikka kaikki heistä eivät kääntäneetkään
sitä Jumalalle.
Ajan henki, voittajien julistaman historiantulkinnan paino sekä toisen osapuolen demonisointi ovat nujertaneet monien pappien
sydäntä kolkuttaneen omantunnon äänen ja
kristillisen rakkauden velvoitteen. Vain harva
pystyi sitä noudattamaan, ja hekin yleensä
piilossa julkisuudelta.
Kokemus tästä syvästä vääryydestä on
aiheuttanut vuosikymmeniksi torjuntaa ja
vierautta. Oikeastaan vasta parin viime vuosikymmenen aikana on päästy purkamaan
piiloon painettua surua, pettymystä ja vihaa
niin pitkälle, että päästy tekemään niitä uskon
ja rakkauden palveluksia, joita olisi pitänyt
tehdä silloin – niin kuin kirkon oma järjestys
olisi ehdottomasti edellyttänyt. On tunnustettu syyllisyys ja etsitty sovintoa.
Olen vuosien 1998 ja 2008 välillä siunannut – siihen tehtävään kutsuttuna – seitsemän aikoinaan sitä vaille jäänyttä punaisten
yhteishautaa. Niissä lepää yhteensä useita
tuhansia nimettömyyteen painettuja. Olen
mennyt niihin tapah¬tumiin aralla ja nöyrällä
mielellä ja kohdannut niissä valtavan tunnelatauksen. Itselleni ne ovat olleet sydänjuuria
myöten koskettavia tilanteita. En lähde niitä
tässä luettelemaan enkä kertaamaan, mutta
ensimmäisessä niistä, Lammin Konnarin
yhteishaudan siunaustilaisuudessa minulle
avautui sukupolvirajat ylittävä, sukupolvelta
toiseen siirtynyt kokemus:
On tyyni, harmaa, tihkusateinen päivä.
Tummapukuinen, keski-ikäinen nainen itkee
sateenvarjonsa alla koko toimituksen ajan, ja
kun se on ohi, hän työntää varjonsa syrjään,
kumartuu vaatimattoman muistomerkin ääreen, laskee siihen yhden punaisen ruusun,
sanoo hiljaa kyyneltensä läpi: “Nyt on pappakin saanut ihmisarvonsa takaisin... “

Mitä me olemme tänään tehneet täällä
Ylöjärvellä? Mitä me olemme tehneet tänä
sadantena ensimmäisenä itsenäisyyspäivänämme? Me olemme kutsuneet pois nimettömyydestä ne ihmiset, joiden muiston
silloiset voittajat ovat aikanaan tuominneet.
Heidän nimensä ovat nyt näkösällä, ja jokaisen niistä takana on yksityinen ihminen,
sinun ja minun kaltainen. Myös kaikilla heillä
– niin kuin meilläkin – on ollut toiveita ja
ihanteita siitä, millainen olisi hyvä Suomi,
millaisina ilmenisivät vapaus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertainen ihmisarvo.
Noiden aikojen jälkeinen historia on
osoittanut, että suurin osa heidän julki lausutuista toiveistaan ja unelmistaan on itsenäisessä Suomessa toteutunut. He eivät silloin tienneet, he eivät silloin ehtineet nähdä
sitä, miten tunteeton vallanhimo voi kaapata
korkeimmatkin aatteet ja parhaimmatkin pyrkimykset sorron ja pakkovallan verhoiksi ja
välineiksi.
Tänään meidän on helppo sanoa, että heitä
oltiin johtamassa tielle, jota seuraamalla Suomesta olisi tullut aivan toisenlainen kuin se
nyt on. Voimme sen sanoa, koska silloin me
profetoimme taaksepäin, lausumme arvioita
toteutuneen tulevaisuuden pohjalta, emme
silloisten ihmisten ihanteiden ja tavoitteiden
pohjalta. Heidän silmissään kangasteli jotain
aivan muuta.
Tänään on siis helppo tehdä historiallisia
vertailuja, joita jotkut yhä voivat ehkä vieläkin käyttää noiden sadan vuoden takaisten
ihmisoikeusloukkausten herättämän kollektiivisen syyllisyyden torjumiseksi. Mutta on
tärkeätä aina muistaa, ettei pyhinkään tarkoitus voi koskaan pyhittää epäpyhiä keinoja. Se
ei ole voinut olla oikein silloin, eikä se ole
oikein myöskään tänään.
Samalla on muistettava, ettei silloisten
voittajienkaan silmissä ei leijunut sellaisen
Suomen ihanne, jota me olemme Toisen
maailmansodan jälkeen olleet rakentamassa ja jota yhä pidämme silmiemme edessä.
Olen lukenut oman isoisäni, Martti Pihkalan,
vuonna 1918 julkaiseman kirjan Minkälainen Suomi meidän on luotava? Se heijastelee
varmasti monien silloisen Valkoisen Suomen
edustajien ideoita ja ihanteita. Ne ovat hyvin erilaisia kuin ne, joita me kaikki nyt
pidämme hyvinä ja ihmisarvon mukaisina.
Jos joku haluaa asian tarkistaa, kirja löytyy
kyllä internetistä.
En missään tapauksessa haluaisi asua
sellaisessa Suomessa, joka olisi järjestetty

niiden aatteiden mukaisesti, joita isoisäni
tuossa kirjassaan hehkuttaa. Nykyinen Suomi
on paljon, paljon enemmän niiden ihanteiden
mukainen, joita tänään jälleen nimensä saaneet yhteisen kansallisen tragediamme uhrit
ovat kantaneet ja jotka ovat heitä kannustaneet. On tärkeätä tunnustaa tämä tosiasia. Me
voimme varmasti tulkita historiaa monella
tavalla, mutta koskaan emme voi vahingoittumatta tehdä niin, jos se tapahtuu ilmeistä
totuutta vastaan.
Vaikka sanotaan – ja monessa mielessä
oikeutetusti – että talvisota on ollut Suomen
itsenäisyyden ajan vakavin kriisi, emme saisi
koskaan unohtaa sitä, mikä oli veitsen terällä
30-luvun alussa: olimme astumaisillamme
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tielle, jolle esimerkkiä antoi Hitlerin Saksa. Sillä oli
paljon ihailijoita valkoista perintöä kantavien
suomalaisten parissa.
Jumalaa kiitän siitä, että niin ei kuitenkaan
tapahtunut. Jos nimittäin olisi, talvisodan syttyessä siitä olisi seurannut finis Finlandiae,
Suomen loppu – ainakin sellaisen, jonka nyt
omaksemme tunnemme ja tunnistamme.
Uskonnonopettajani Oiva Virkkala Tampereen klassillisessa lyseossa kertoi joskus
kouluaikana marraskuun 1939 tunnelmista.
Hänen kotiseudullaan eräs jyrkästi punaista
perintöä edustanut mies oli pakannut reppunsa ja oli lähdössä joukko-osastoonsa. Kun
joku kysyi häneltä: miksi lähdet, miksi tartut
aseeseen puna-armeijan uhkaa vastaan? hän
oli vastannut: Olen minäkin Suomalainen.
Ja nyt – näin sanoo Herra,
joka sinut loi, Jaakob,
joka sinut muovasi, Israel:
– Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.
Aloitin tämän puheeni näillä Jesajan
kirjan sanoista. Ne ovat meille tutut jumalanpalveluksessa lausuttua yhteistä synnin-

tunnustusta seuraavasta synninpäästöstä
– siinä mielessä toistumistaan toistuessaan
ajattomia. Mutta niilläkin on oma historiallinen liittymäkohtansa. Israelin kansa oli
viety pakkosiirtolaisuuteen, kauas kotoa,
Babylonian suurvallan virtojen varsille. Ennen yhdessä eläneet ihmiset olivat joutuneet
hajalle, eksyneet ja sulautuneet kansojen
mereen, hukkaan toisiltaan, hukkaan ikiaikaisista ihanteistaan, nimettömiksi nimettömien keskelle.
Näille identiteettiään etsiville ja sen lopullista kadottamista pelkääville maanpakolaisille profeetta julistaa Jumalan viestin: Vaikka kukaan ei sinua tuntisi täällä, missä sinä
nyt olet, minä tunnen sinut, minä olen sinut
nimeltä kutsunut, sinä kuulut minulle. Minä
olen sinun luojasi ja lunastajasi. Vaikka olisit
hautautunut maan syvyyksiin, minulle sinä
et ole vieras, minulta sinä et ole eksyksissä,
minun muististani ei kukaan voi sinua pyyhkiä. Minä muistan sinut, ja kutsun sinut esiin
unohduksen ja nimettömyyden hämärästä.
Siinä on sanoma myös sinulle ja minulle,
meille kaikille, jotka nyt etsimme tietämme
tämän päivän näkymiltään kovin hämärässä
maailmassa. Vaikka voimmekin hahmotella
taaksepäin katsovia profetioita, tulevaisuuden
historiaa emme voi tänään kirjoittaa. Mutta voimme kulkea sitä kohti yhteyttä etsien
Jumalan totuuden ja armon valossa. Nämä
kaksi, totuus ja armo, ovat sovinnon lähde.
Se merkitsee myös sitä, että kaikki unohdetut
nimet nostetaan esille, osaksi yhteistä historiaamme. Siitä on tänään ollut kysymys.
Juha Pihkala
Piispa emeritus
Puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2018,
jolloin paljastettiin Ylöjärven hauta-usmaalla sijaitsevalla Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä nimilaatta, johon on
kaiverrettu kaatuneiden nimet.
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Lapset on luotu liikkumaan
Liikkuvassa päiväkerhossa
lapsille tarjotaan mahdollisuus rentoon arkiliikuntaan.
Toimintamalli pohjautuu
Suomen NMKY:n Urheiluliiton ja Suomen Evankelisluterilaisen kirkon lanseeraamaan malliin liikkuvasta
seurakunnasta, jossa liikunta
on näkyvä osa elämää. Perusajatuksena on kristillinen
kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.

Y

löjärven seurakunnan päiväkerhot on tarkoitettu kaksi–kuusi -vuotiaille lapsille
ja ne kokoontuvat kahdesti
viikossa. Ryhmissä on 10–18 lasta.
Lasten päiväkerhotoiminnassa Liikkuva
seurakunta -mallia toteutetaan leikeissä
ja arki- ja hyötyliikunnan avulla. Koska ryhmät ovat erilaisia ja niissä on eriikäisiä ja -taitoisia lapsia, ohjaajat soveltavat mallia omaan ryhmään sopivaksi.
– Syksyllä ryhmien alkaessa kokeilemme mitä ryhmän kanssa voi tehdä.
Loppusyksystä ja kevätkaudella voimme tehdä enemmän kun ryhmä on jo
tuttu, kertoo Haavin ja Mutalan päiväkerhojen lastenohjaaja Elisa Niemelä.
– Otamme entistä enemmän huomioon arjen liikunnan. Kävelemme, teemme metsäretkiä ja liikuntaleikkejä, hän
selventää.

Hyötyliikuntaa
ja leikkejä
Päiväkerholiikunta ei ole tavoitteellista,
vaan osa normaalia arkea.
– Kävelemme esimerkiksi Haavilta
Kaurasmäen Raamattuhuoneelle. Vanhemmat voivat valita kävelevätkö lapset
vai tuovatko he lapset autolla. Kerhopisteestä on aina kävelymahdollisuus,
toteaa Niemelä.
Seurakunnassa on haluttu aktiivisesti
tarttua tiedotusvälineissäkin keskusteltuun aiheeseen lasten liikkumisesta.
Lasten liikuntatottumukset ovat muuttuneet yhteiskunnan muutoksen myötä.
– Päiväkerhossa lapset voivat leikkiä
isossa ryhmässä pihapelejä: hippaa,
peiliä, väristä. Osalle ne ovat tuttuja
leikkejä, osalle eivät, tarkentaa Niemelä.
Suosikkileikit vaihtelevat ryhmittäin.
Niemelä kertoo, että hippa ja ’Missä minun pienet tipuseni on’ ovat olleet suosittuja hänen ryhmissään. Lisäksi lapset
tykkäävät leikeistä, joissa annetaan ohjeita eri tavalla tekemiseen, esimerkiksi siihen liikutaanko hyppien, hiipien,
laukaten tai vaikka takaperin kävellen.
– Eri tavalla tekeminen kiinnostaa.

- Olemme pääsääntöisesti sisällä. Sisällä on jumppaa, rentoutusta ja temppurataa, kertoo Elisa
Niemelä. (Kuvat: Ylöjärven seurakunta)

Yhdessä kavereiden kanssa tekeminen
tuo siihen oman lisänsä.
Päiväkerhossa on ollut syyskaudella
erilaisia liikunnallisia teemoja.
– Haavilta teimme metsäretken, Pappilan Perhetalolla kodalla oli perheiden
tonttupolku ja sen varrella erilaisia tehtäviä ja tonttujumppaa. Haavin kentällä
on leikitty pihaleikkejä, Niemelä kertoo.
Aiemmin Niemelä toimi lastenohjaajana Kurussa.
– Siellä kävelemme kirjastoon, käymme metsässä ja ulkoilemme todella
paljon. Kurussa on luonto lähellä, hän
toteaa.

Metsäretket tarjoavat
virikkeitä lapsille
ja ohjaajille
– Haavin metsäretkellä oli myös jumppaa: kannolla tasapainoilemista ja oksien yli hyppimistä. Lapset rakensivat
eläimille pesiä ja söimme eväitä.
– Metsä on jo ympäristönä sellainen,
että pelkkä ihmettely ja metsän tutkimi-

nen riittää. Metsässä tulee pohdintoja.
Marraskuussa löysimme sieltä tontunpartaa, Niemelä naurahtaa.
Retkien kohokohdat vaihtelevat, mutta lapset innostuvat erityisesti majoista
ja niihin ryömimisestä. Niemelä toteaa, että metsä ja erilaiset retket tuovat
ohjaajan työhön vaihtelua ja erilaista
näkökulmaa. Myös lapsille metsässä
käyminen on erilaista kavereiden ja ison
ryhmän kanssa verrattuna perheen kanssa retkeilyyn. Hän iloitsee siitä, että lapset ovat metsässä hyvin reviiritietoisia.
– Sovimme, että lapset pysyvät niin,
että he näkevät aikuisen. Kaikki noudattavat sitä automaattisesti. Turvallisuus
on ensisijaista.

Koulutettuja
ohjaajia
Seurakunnan kaikki lastenohjaajat ovat
saaneet liikuntakoulutusta.
– Liikuntaa ja liikkumista on aina
ollut päiväkerhoissa, mutta nyt teemme
sitä tiedostaen, Niemelä valottaa.

– Koulutus oli hyvin käytännönläheistä. Koulutuksessa leikimme leikkejä, joita voimme ottaa päiväkerhoon.
Saimme materiaalia eri leikeistä ja
vinkkejä siihen miten lapsen saa liikkumaan, jos se ei niin kiinnosta. Kurussa
oli myös luento vanhemmille siitä miten
liian vähän lapset nykyään liikkuvat.

Kulttuurikasvatus ja se, että perinteiset leikit siirtyvät sukupolvelta toiselle
on tärkeää. Myös se, että liikkuminen
olisi muutakin kuin kilpa- ja harrasteliikuntaa ja kaikkien lasten ulottuvilla
on yksi liikkuvan päiväkerhon perusajatuksista.
SANNA HILLBERG

Toimintaa perheille

kevät
2019

Kevätkauden toiminta alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 20.

AVOIMET PERHEKERHOT

– Keskiviikkoisin klo 9.00-12.00 Haavistossa, Kurussa (myös ti klo 17-19) Metsäkylässä, Mutalassa, Siivikkalassa, Takamaalla, Viljakkalassa ja Vuorentaustassa.
– Torstaisin klo 9.00-12.00 Karhella.
(Huom! ke 23.1. ei ole perhekerhoja, to 31.1.ei ole perhekerhoa Karhella)

AVOIN KOTIPESÄ

Kaikille avoin kerho, jossa oma selkeä kerhorytminsä.
Tiistaisin klo 9.00-11.00 Haavilla (Lähdevainiontie 21).

TOUKKATUPA ja TAAPEROT

Kohtaamispaikka vauvan kanssa Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5).
– Maanantaisin klo 13.00-15.30 (alle 1-v. ja odottavat äidit) Toukkatupa
– Maanantaisin klo 9.00-11.30 (1-2-vuotiaat) Taaperot

PERHEKAHVILA

Torstaisin klo 9.00-13.00 Perhetalossa (Loilantie 3-5). Ilmoittautumiset Hobbydeedissä (ohjeet www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo).

KIRKKO NÄKYY
Ylöjärven seurakunnan tiedotuslehti • Tammikuu 2019

Vastaava päätoimittaja kirkkoherra Kimmo Reinikainen
Painopinnan valmistus Ylöjärven Uutiset, ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi
Painopaikka Alma Manu, Tampere
Seuraava numero ilmestyy 2019 elokuussa.

LAPSIPARKKI

Hoitopaikka hetkeksi alle kouluikäisille lapsille.
Tiistaisin klo 9.00-11.30 Metsäkylässä (Taimitie 1).
Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/lapsiparkki

LAPSIARKKI

2-10-vuotiaille hoitopaikka hetkeksi. LapsiArkki on tarkoitettu sinulle, joka huolehdit yksin perheestäsi.
Maanantaisin klo 17.30-20.00 Perhetalossa (Loilantie 3-5), kevätkauden ensimmäinen LapsiArkki 28.1.
Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/ryhmat/lapset-ja-perheet
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Kansainvälistä ja perinteikästä

Leijona, ei marakatti
Joulun alla kastetun Leo
Toivo Sakari Tihveräisen
kutsumanimi Leo on leijona kaikissa maailman valtakielissä. Tämä oli tärkeä
valintakriteeri Mikko-isälle,
jonka oma nimi portugalinkielisissä maissa merkitsee
marakattia.

E

telä-Amerikassa paljon matkustellut käännöstoimistoyrittäjä Mikko Tihveräinen
kertoo, että portugalinkielisissä maissa hänen esittelynsä herättää poikkeuksetta hilpeyttä tai ainakin
hämmennystä. Portugalin kielessä mico
tarkoittaa pientä apinaa, marakattia.
– Siksi minusta on tärkeää, että lapsi
saa etunimen, jolla ei ole valtakielissä
mitään pölhöä merkitystä. Kun vielä
sukunimikin on ulkomaalaiselle täyttä
siansaksaa, etunimen on syytä olla lyhyt
ja fiksu, isä-Mikko sanoo.
– Tihveräisen joutuu monesti Suomessakin tavaamaan, mutta onpa ainakin etunimi helppo lausua ja kirjoittaa.
Googlasimme myös, ettei Suomessa ole
toista Leo Tihveräistä, eli yhdistelmä on
ainutlaatuinen, äiti-Jenni täydentää.
Leon muut etunimet, Toivo ja Sakari
tulevat isän- ja äidinpuoleisilta isoisiltä. Näillä nimillä lapsi liittyy sukujensa
perinteeseen. Kolmessa etunimessä on
myös vara valita, jos hän itse jostain
syystä ei tykkäisikään olla Leo.
– Meidän mielestämme hän on toki
ilmetty Leo, kun olemme jo kesästä
asti häntä siksi kutsuneet, vanhemmat
kertovat.
Heille oli myös itsestään selvää, että

Jenni, Mikko ja Leo Tihveräinen sekä Jouna-kissa viihtyvät Siivikkalassa, jossa koulut, neuvola, seurakunnan kerhot ja Tampereen palvelut ovat kaikki lähellä.

lapsi saa nimensä kasteessa, joka liittää
hänet osaksi kristittyä seurakuntaa ja
kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Varsinaisia seurakunta-aktiiveja Tihveräiset
eivät ole, mutta lapsen myötä seurakunnan palveluiden käyttö varmasti kasvaa.
– Ainakin seurakunnan muskarissa
aiomme käydä, Jenni-äiti suunnittelee.
Tihveräiset haluavat antaa lapselleen

kristillisen kasvatuksen, josta saa hyvät
raamit ja perusarvot. Kasvaessaan Leo
saa itse päättää, miten hän uskontoon
suhtautuu.
– Minun mielestäni kirkko on Suomessa ihan oikeilla raiteilla. On sopeuduttu maailman muuttumiseen ja pidetty
maalaisjärkikin mukana, Mikko Tihveräinen arvioi.

Kaikilla sama
sukunimi
Samalla, kun Leo kastettiin, siunattiin
Jennin ja Mikon avioliitto. He olivat
menneet hiukan aikaisemmin naimisiin
maistraatissa, ja kun Leon kastejuhlassa
olivat sekä suku että pappi joka tapauksessa paikalla, päätettiin samalla pitää

Mutkaton, mutta
juhlava vihkimisten yö
Seurakuntalaisten pyynnöstä Ylöjärven seurakunnassa
järjestetään ensi kesän lopulla ensimmäinen vihkimisten yö. Tapahtumassa vihitään useampia pareja,
ja tarkoituksena on järjestää mutkaton, mutta silti
arvokas vihkitilaisuus.
– Moni haluaa kirkollisen vihkimisen, mutta ei
suurta vaivaa ja hälinää. Vihkimisten yö on tapahtuma, jossa on kirkkohäiden musiikki, vihkikaava, papin
puhe vihkiparille, pieni kahvitilaisuus ja juhlava, mutta mutkaton tunnelma, Perhetalon vs. toiminnanjohtaja ja pappi Laura Niska suunnittelee.
Vihkimisten yöhön ilmoittautuvan parin ei tarvitse etukäteen hoitaa kuin kuulutukset, sormukset ja
kaksi todistajaa, ja tarvittaessa seurakunta hoitaa todistajatkin. Pappi tavataan etukäteen, jotta tämä voi
valmistella parille henkilökohtaisen vihkipuheen.
Pappeja on tilaisuudessa useampia vihittävien parien
lukumäärästä riippuen.
Tapahtuman päivämäärä ja muut askelmerkit tarkentuvat kevään mittaan.

avioliiton siunaus. Isompien hääjuhlien
aika on sitten joskus myöhemmin, jos
niitä kaivataan.
Vihkimisen yhteydessä Jennistäkin
tuli Tihveräinen. Leon vanhemmille
on tärkeää, että kaikilla perheessä on
yhteinen sukunimi, eikä Jenni, omaa
sukua Kilpeläinen, halunnut itselleen
pitkää yhdysnimeä. Sähköpostissa ja ul-
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Neljäs etunimi ja uusia sukunimiyhdistelmiä

Valinnanvapaus kasvaa
Vuodenvaihteessa voimaan
astunut uusi nimilaki lisää
valinnanvapautta. Nyt lapselle voi antaa peräti neljä
etunimeä, joissa voi olla
sekaisin suomalaisia ja kansainvälisiä nimiä. Perheen
sukunimenkin voi yhdistellä
aiempaa vapaammin.

M

onikulttuurisuus ja kansainvälistyminen ovat olleet nimilain muutosten
yhtenä pontimena. Yhä
useammalla suomalaislapsella on sukujuuria jossain muussa maassa, ja nyt lapsen nimessä voi helpommin yhdistellä
eri kulttureihin kuuluvia nimiä. Vaikka
lapsi olisi viimeistä geeniparia myöten
suomalainen, hänellekin voidaan antaa
kansainväliseen käyttöön sopiva nimi.
– Tähän asti perusperiaate on ollut,
että suomalainen nimi suomalaiselle

– Kristityt ovat aina nimenneet lapsiaan pyhimisten mukaan siinä toivossa, että nimi olisi enne, ja lapsi saisi
itselleen kyseisen pyhimyksen ominaisuuksia. Kun Veikka Gustafsson oli
aktiiviuransa huipulla, moni poikavauva
sai nimekseen Veikka, ja meteorologi
Mette Mannosen ilmestyessä televisioon kastettiin paljon Mettejä, Haavisto
muistelee.
Tv-sarja Dallasin inspiroimat Sue
Ellenit kuitenkin torpattiin, eivätkä Al
Capone tai Little Bambi vieläkään käy
suomalaislapsen nimeksi. Niitäkin vanhemmat ovat halunneet.
Kirosanoja tai rikolliseen toimintaan
tai sukupuoliseen kanssakäymiseen viittaavia nimiä ei uusikaan nimilaki salli.

Yhdistelmä vai
kokonaan uusi nimi?
Sukunimipuolella muutos näkyy erilaisten yhdistelmien lisääntymisellä.
Uuden lain mukaan koko perheellä voi
olla sama yhdistelmänimi: kun Minna
Mäkinen ja Matti Virtanen menevät nai-

”Al Capone tai Little Bambi eivät
vieläkään käy suomalaislapsen nimeksi.
Niitäkin vanhemmat ovat halunneet.”

komailla Kilpeläinen-Tihveräinen olisi
kohtuuttoman pitkä ja hankala.
– Tässä menee varmasti hetki, että
totun uuteen nimeeni. Nimikirjoituskin
pitää harjoitella uusiksi. Mutta ei se haittaa. Naimisiin meno on ylipäätään niin
iloinen asia, johon liittyy paljon hyvää,
Jenni toteaa.
SUSANNA VILJANEN

lapselle. Nyt lapsen nimi voi olla hyvinkin monimuotoinen yhdistelmä, mikä
tuo hienoa vaihtelua ja ainutlaatuisuutta,
seurakuntapastori Juha-Pekka Haavisto sanoo.
– Toki tähänkin asti monessa perheessä on etsitty nimiä, jotka ymmärretään
myös ulkomailla. Uskon, että tämä
suuntaus vain vahvistuu.
Suomessa vanhastaankin vakiintuneista nimistä moni on peräisin Raamatusta ja siten valmiiksi kansainvälinen.
Esimerkiksi vuoden 2015 suosituimmista tyttöjen etunimistä Sofia, Emma,
Elsa, Aada, Ella ja Emilia ovat käytössä
muuallakin kuin Suomessa. Saman vuoden suosituimmat pojannimet Leo, Elias
ja Oliver ovat nekin hyvin kansainvälisiä
nimiä.
Juha-Pekka Haaviston mielestä oleellista lapsen nimen valinnassa on sen
tarina ja mielikuvat, joita vanhemmat
nimeen liittävät.

misiin, heistä ja heidän lapsistaan voi
kaikista tulla joko Mäkisiä, Virtasia,
Mäkinen-Virtasia tai Virtanen-Mäkisiä
– tai jotain ihan muuta.
– Yhteiseksi sukunimeksi voi ottaa
myös jonkun kolmannen nimen jommankumman suvun historiasta. Osa sukunimistä on kuitenkin suojattuja, joten
näitä kannattaa selvittää ajoissa. Nimi ja
siihen liittyvät perinteet ovat myös tärkeä osa identiteettiä, ja tulevan puolison
aikomus tai toive voi tulla yllätyksenä,
seurakuntapastori Juha-Pekka Haavisto
varoittaa.
Vihkimisen jälkeen käytössä olevat
sukunimet ilmoitetaan kirkkoherranvirastoon tai maistraattiin jo avioliiton
esteiden tutkintaa eli kuulutuksia haettaessa. Lapsen nimi sen sijaan ilmoitetaan
kasteen toimittavalle papille, eli sitä voi
pohtia ja vaihtaa vielä juhlapäivänäkin.
SUSANNA VILJANEN

Vauvat ovat
tervetulleita kirkkoon
Tammikuun 13. päivä on kasteen sunnuntai. Päivän perhemessua on suunniteltu erityisesti kaikkia viime vuonna
kastettuja ja heidän läheisiään ajatellen. Kello 10 alkava
messu on toki avoin kaikille muillekin, mutta pieniä lapsia
nähdään toivottavasti tavallista enemmän.
– Ihan kaikilla on syytä juhlia kastetta. Kaste tuo elämään
armon. Se on lahja, että Jumala tuntee nimeltä ja saa kuulua
isompaan yhteisöön, seurakuntaan. Ihmistä kantaa isompikin voima kuin vain omat ponnistelumme ja suorittamisemme, kappalainen Terhi Törmä kuvaa kasteen merkitystä.
Hän korostaa, että vauvan kanssa voi aina muulloinkin
tulla messuun. Pieni itku ei häiritse, ja kirkossa saa vapaasti
liikkua, kun vauvan hyssytteleminen sitä vaatii. Morsiushuoneeseen voi halutessaan vetäytyä imettämään vauvan
rauhassa, ja vaipanvaihto onnistuu wc-tiloissa.
Helatorstaina 30.5. järjestetään puolestaan Kastepäivä
Perhetalolla. Jos lastasi ei ole kastettu, tuolloin se onnistuu
käytännöllisesti, sillä seurakunta vastaa päivän tarjoiluista
ja muista käytännön järjestelyistä. Lisätietoja Kastepäivästä
Perhetalolta, puh. 044 7868 020.

DIAKONIATYÖ

YLÖJÄRVEN SEURAKUNNASSA KEVÄÄLLÄ 2019

Diakoniatyöntekijät palvelevat yksinäisiä ihmisiä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Diakoniatyössä halutaan
pitää yllä jokapäiväistä toivoa ja uskoa parempaan huomiseen. Keskustelemme mielellään uskoon ja hengelliseen
elämään liittyvistä asioista ja kysymyksistä sekä helpotamme elämäntilannetta Ruokapankin kautta, jos se on yllättäen muuttunut. Ennen yhteydenottoa edellytämme, että
olet taloudellisissa asioissa ollut yhteydessä kaupungin
perusturvaan ja Kelaan.

Diakoniatyöntekijät tavattavissa:

– maanantaisin Ylöjärven srk-keskuksessa
(Kirkkotanhuantie 1) klo 10.00-12.00
– tiistaisin Viljakkalan srk-talossa klo 10.00-12.00
– maanantaisin Kurun srk-talolla klo 10.00-12.00

Kevään toimintaa diakoniatyössä:

Keskiviikkoisin klo 10.00-13.45 (alkaen 23.1.) Tähkäpäät
Ylöjärven srk-keskuksessa. Päivä on tarkoitettu vanhemmalle
väelle ja siihen sisältyy monipuolista ohjelmaa, iloista yhdessäoloa ja lounas sekä päiväkahvit. Parittomilla viikoilla toimintapäivässä on mukana iso joukko vapaaehtoisia. Kyytiä tarvitsevat (uudet taksin käyttäjät) ilmoittautukaa Minna-Liisalle
puh. 044 7868 058.
Maanantaisin klo 12.00-13.00 (alkaen 14.1.) Arkiateria
Ylöjärven srk-keskuksessa (paitsi joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina Perhetalon kodalla). Arkiaterian jälkeen
Jatkot (kevään ohjelma annetaan ensimmäisellä kerralla).
Aterian hinta työttömiltä 2 € ja eläkeläisiltä 4 €.
* Kurun ja Viljakkalan diakoniatyön toiminnasta tietoja alueiden omissa ilmoituksissa.
Diakoniatyöntekijät:
Ylöjärvellä:
Eliisa Ala-Kuusisto puh. 044 786 8042 (johtava diakoniatyönt.)
Anu Tassberg, puh. 044 786 8044
Mikko Huuhtanen, puh. 044 786 8194
Marika Rajala, puh. 044 786 8052 (toistaiseksi sijaisena Sirpa
Ahola)
Viljakkalassa: Minna-Liisa Pajunen, puh. 044 786 8058 (Viljakkala ma-ti, Ylöjärvi ke-to)
Kurussa: Anneli Tirkkonen, puh. 044 786 8056

SURUKOTIEN ILTA

hiljattain läheisensä menettäneille
to 10.1. klo 18.00 Pappilan Perhetalossa
(Loilantie 3-5) Illassa jaamme kokemuksia surusta ja hiljennymme pieneen hartauteen. Mukana pastori Esa Järnvall ja diakoniatyöntekijä Anu Tassberg.

Läheisensä
menettäneille

SURURYHMÄ

Surukotien illasta alkaa sururyhmä, jossa tarkoituksena on yhdessä toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa jakaa suruun liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä
myös niitä asioita, mitkä ovat auttaneet elämässä eteenpäin. Sururyhmä kokoontuu Pappilan Perhetalolla (Loilantie 3-5) to 17.1., 24.1., 7.2., 14.2. ja 21.2. klo
18.00-19.30. Ilmoittautumiset: esa.jarnvall@evl.fi tai puh. 044 7868 006.

HILJAISUUDEN VILJELYÄ
Hiljaisuuden iltakirkko tuhkakeskiviikkona 6.3. klo 19.30 Ylöjärven kirkossa.
Hiljaisuuden ympärille rakentuvassa messussa aloitetaan paaston
aika tuhkaristin piirtämisellä ja ehtoollisen vietolla. Iltatee, jonka äärellä jaetaan ajatuksia ekopaastosta.
Hiljaisuuden iltapäivä su 31.3. klo 11.30-16.00 Perhetalolla
Ovet ovat avoinna vaatimuksista vapaaseen hiljaiseen tilaan. Iltapäivään voi tulla lepäämään, lueskelemaan, kuuntelemaan elämää
tai olemaan ihan muuten vaan, koko ajaksi tai hetkeksi, sen mukaan
kuin itselle sopii. Pienet rukoushetket klo 12.30 ja klo 15.30.
Lisätietoja: Terhi Törmä, terhi.torma@evl.fi, 044 786 8016

Siioninvirsiseurat

Pappilan Perhetalossa ma 14.1., 18.2., 15.4. ja 13.5. klo 18.00
Ja Herättäjän Pyhää vietetään su 24.3. Wähäväkisten messussa.
Mukana musiikissa Jaakko Löytty, Sanna Natunen ja J-P. Skyttä
sekä Tuomas–kuoro Sari Oksavuoren johdolla.

LIIKU JA PAASTOA – mahdollisuus muutokseen
Torstaina 7.3. klo 17.00

Ryhmä kokoontuu paaston aikana torstaisin Perhetalolla, keskustellen
ja liikkuen. Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijöille 22.2. mennessä:
Eliisa Ala-Kuusisto, 044 7868 042, eliisa.ala-kuusisto@evl.fi
Anu Tassberg, 044 7868 044, anu.tassberg@evl.fi

VIIKKORUKOUSHETKI

Maanantaisin klo 11.00-12.00 (alkaen 14.1.)
srk-keskuksen ”Levähdyspaikassa” (Kirkkotanhuantie 1)
Tule levähtämään ja kantamaan rukouksessa yksityisiä ja yhteisiä
asioita Taivaalliselle Isälle. Paikalle voit tulla joko vain hetkeksi tai
koko tunniksi.
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Ylöjärven seurakunnan
kirkkovaltuusto 2019-2022

Marraskuun seurakuntavaaleissa valittiin uusi
kirkkovaltuusto, joka aloittaa toimikautensa
ensimmäisessä kokouksessa 16.1.2019. Kirkkovaltuutetut edustavat seurakuntalaisia.

Nina
Alanen

Ulla
Friman

Eila
Heikkinen

Juhani
Heino

Sairaanhoitaja
Mutala
050 541 5425
nina.alanen
@hotmail.com

Luokanopettaja
Siivikkala
050 490 4427
ulla.friman@ylojarvi.fi

ylilääkäri, eläkkeellä
Keskusta
044 358 5528
piipihei@gmail.com

Eläkeläinen
Mutala
050 400 9443
juhani.heino
@gmail.com

Arja
Hietaniemi

Risto
Itämetsä

Rami
Kalliomäki

Hanna
Koivisto

sairaanhoitaja
Viljakkala
045 233 6262

Kurssikeskuksen
johtaja, eläkkeellä
Siivikkala
040 937 4000
risto.itametsa
@gmail.com

Autonkuljettaja
Metsäkylä
040 530 6676
rami.kalliomaki
@gmail.com

Musiikin opettaja
050 577 3681
hannakoivisto0
@gmail.com

Marja
Koivula

Kaisa
Konttinen

Heli
Koukeri

Timo
Kulmala

Talouspäällikkö
Metsäkylä
050 306 0358
marja
@valtokoivula.fi

FM
Siivikkala		
kaisakont
@gmail.com

Hallintosihteeri
Siivikkala
050 095 2547
heli.koukeri
@gmail.com

Autoilija, yrittäjä
0400 215 563

Jussi
Kytömäki

Jaana
Lamminen

Minna
Mäkinen

Aulis
Nummela

matematiikan
opettaja, eläkkeellä
Soppeenmäki
0400 347 848
jussi.kytomaki
@ylojarvi.fi

Liikunnanohjaaja
Haavisto
044 0775383
jaana.lamminen@ylojarvi.fi
Twitter@LamminenJaana
Ig:jaanalamminen

Sairaanhoitaja
Vuorentausta
0400 817 298
min-na.makinen
@saunalahti.fi

Metsätalousteknikko
Kirkonkylä
0500 635 114
nummelat
@kolumbus.fi

Johanna
Obisike

Juho
Ojares

Kari
Peltola

Liisa
Petäjäniemi

Siivikkala
040 506 3848
johanna.obisike
@gmail.com

Diplomi-insinööri
Ylöjärvi, 050 464 5617
juho.ojares@ylojarvi.fi
juhoojares.fi
twitter.com/OjaresJuho
facebook.com/juho.ojares.politiikka

Varikon esimies,
eläkkeellä
Kirkonseutu
040 828 5756
Peltola.kari
@icloud.com

lähihoitaja
Kuru
050 340 0397
liisa.petajaniemi
@phpoint.fi

Jorma
Rienoja

Johanna
Risku

Tapio
Saarijoki

Katri
Siukola

045 313 1314
rienoja@iki.fi

050 381 3622
johanna.e.risku
@gmail.com
Instagram:
@riskunjossu

Opistoupseeri evp
Eläkeläinen
Itä-Aure
0400 796 968
tapio.saarijoki
@dnainternet.net

050 304 9578
ksiukola
@gmail.com

Pekko
Sivonen

Pasi
Takala

Tapani
Tienari

Jaana
Tiura

Veturinkuljettaja
Takamaa		
Pekko.sivonen
@gmail.com

Filosofian maisteri
Kaurasmäki
050 512 4315
takalapasi@wippies.fi

Maanviljelijä
Kuru
040 060 6714
tapani.tienari
@ylojarvi.fi

KM, luokanopettaja
Kuru
050 3229697
Jaana.tiura
@ylojarvi.fi

https://www.facebook.com/
Hanna.Koivisto.Kirkkovaltuusto/

Virpi
Ukonmäki

Juhani
Vahtokari

Heli
Vesaranta

Rami
Viitaniemi

Riitta
Vilén

Mutala
050 535 1765
virpi.ukonmaki
@kolumbus.fi

Rehtori (emer.)
Soppeenmäki
juhani.vahtokari
@kolumbus.fi

Osastonhoitaja
0400 837 141
heli
@vesaranta.fi

Taksiautoilija
Karhe

Erikoissairaanhoitaja
040 515 7400
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Moniarvoinen kirkkovaltuusto
Tuoreiden kirkkovaltuutettujen haastattelut piirtävät Ylöjärven seurakunnasta hyvin moniarvoisen kuvan. Kaikilla erilaisilla ikä- ja muilla ryhmillä
on puolestapuhujansa. Erityisesti lasten ja nuorten asiat saavat monen edustajan huomion.

Pekko Sivonen

Nuorison ja
perusarvojen puolustaja
Seurakuntavaalien ääniharava, kristillisten perusarvojen puolesta -ryhmän edustaja Pekko Sivonen odottaa pääsevänsä
kirkkovaltuutettuna edistämään erityisesti nuorten asioita. Ylöjärven Rauhanyhdistyksen nuorisotoiminta-aktiivi
toivoo voivansa toimia sillanrakentajana
kansankirkon ja vanhoillislestadiolaisten nuorisotyön välillä.
– Vanhoillislestadiolainen yhteisö
on aika vähän tekemisissä muun kirkon kanssa, ja siihen toivoisin muutosta. Haluaisin edistää etenkin nuorten
aktivoitumista myös kirkon puolella.
Kirkko on kuitenkin se kokoava voima,
joka järjestää valtavan hyviä palveluita
lapsille ja nuorille, kuuden 5–16-vuotiaan lapsen isä, veturinkuljettaja Pekko
Sivonen sanoo.
Sillanrakentamista tarvitaan sekä arjessa että henkisellä puolella. Sivosen
mielestä kansankirkko ja vanhoillislestadiolaisuus ovat etääntyneet liian

kauas toisistaan. Siksi kirkon ikiaikaisia
perusarvoja pitää nostaa esiin.
– Ajan arjessa hyvin maanläheisiä
asioita Raamattuun pohjautuen.

Tapio Saarijoki

Kirkko näkyviin myös
Pohjois-Kurussa
Kirkon Keskustaa edustava Tapio
Saarijoki on kirkkovaltuustossa kurulaisten, eläkeläisten ja lapsiperheiden
asialla. Eläkkeellä oleva kahden lapsen isoisä on pohjoiskurulainen ja paluumuuttaja, joka Niinisalossa tehdyn
työuran jälkeen halusi palata Aurejärven
maisemiin.
– Aurejärven kirkko ja siihen liittyvät perinteet ovat täällä tärkeitä: jumalanpalvelukset, jouluaaton hartaus
ja kirkossa järjestettävät konsertit sekä
hautausmaa. Mielellämme lukisimme
täällä myös Ylöjärven emoseurakunnan uutisia seurakunnan Kirkko Näkyy
-lehdestä, Saarijoki sanoo.
Kurun kappeliseurakunnassa diakoniatyön toimikunnassa sekä varavaltuutettuna kirkkovaltuustossa toiminut
Saarijoki kertoo, että etenkin vanhemman polven pohjoiskurulaisille Ylöjärven seurakunta on edelleen vähän
etäinen. Kurun seurakuntatalolle kyliltä
välillä lähdetään, mutta Ylöjärven seurakuntakeskus on jo kovin kaukana.

Saarijoki odottaa kirkkovaltuustossa
työskentelyä innolla ja hyvillä mielin.
– On tärkeää, että laajan seurakunnan kirkkovaltuustossa on edustajia joka
puolelta aluetta.

Heli Koukeri

Seurakunta on kaiken ikäisten yhteisö
Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat
-ryhmän Heli Koukeri toivoo, että kaikenikäiset ihmiset löytäisivät paikkansa seurakunnasta. Pojantyttären kanssa
kaksi vuotta säännöllisesti Kurun perhekerhossa käynyt isoäiti kiittää hyvin
toimivia lasten ja nuorten palveluja.
Nuorten aikuisten kohdalla tilanne on
haastavampi.
– Omaakin sydäntäni lähellä ovat aina
olleet lasten ja nuorten asiat sekä vanhustyö, mutta kyllä seurakunnan pitää
tarjota tekemistä ja tukea kaikenikäisille. Nuoret aikuiset ovat vähän unohdettu
ryhmä, johon pitäisi suunnata enemmän
huomiota, Heli Koukeri sanoo.

– Keskustoissa heidän ajastaan
kilpaillaan, mutta Kurussa olisi tilaa
nuorten aikuisten tilaisuuksille. Ne torjuisivat yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Toinen haaste ovat ison seurakunnan
pitkät välimatkat. Koukerin mielestä on
hienoa, että emoseurakunnan työntekijät
kiertävät myös Kurussa ja Viljakkalassa.
Sama voisi tehdä hyvää luottamushenkilöillekin.
Työuransa viimeiset vuodet seurakuntien talous- ja henkilöstöasioiden
parissa työskennellyt Koukeri uskoo
yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen.
– Yksin ei kukaan kauheasti saa aikaan.

Johanna Risku

Seurakunnalla on iso
ympäristövastuu
Armon Vihreiden ryhmästä sitoutumattomana valittu Johanna Risku iloitsee
vihreiden arvojen valtakunnallisesta ja
paikallisesta hyvästä menestyksestä seurakuntavaaleissa. Menestys kertoo siitä,
että ympäristövastuullisuus on hyvin
monelle seurakuntalaisille tärkeä asia.
– Ympäristövastuu, avarakatseisuus ja
uudistusmielisyys olivat Armon Vihreiden vaaliteemoja, joihin minun oli helppo sitoutua, vaikken puoluepolitiikkaan
sitoudukaan, Johanna Risku toteaa.
Riskulla on kolme lasta ja seurakuntanuoren tausta, joten lasten ja nuorten
asiat ovat hänelle itsestäänselvästi tärkeitä myös seurakuntapäättäjän roolissa.
– Nuorten ja perheiden hyvinvointi
on tärkeää, ja sitä haluan edistää. Myös
työni kehitysvammaisten parissa näkyy
varmasti niin, että kiinnitän luonnostaan
huomiota esteellisyysasioihin ja seurakunnan toiminnan saavutettavuuteen,
Risku kertoo.

Johanna Obisike

Hän odottaa ensimmäisen seurakunnallisen luottamustoimensa tuomia
haasteita innolla.
– Kirkkovaltuusto vaikuttaa sellaiselta foorumilta, jossa kaikkia kuunnellaan.

Heli Vesaranta

Aktiivinen turvasatama
Seurakuntanuoren äidin näkökulmasta
toimintaan tutustunut Heli Vesaranta
sanoo saaneensa Ylöjärven seurakunnasta todella aktiivisen kuvan.
– Meillä on paljon toimintaa kaikenikäisille. Erityisesti seurakunnan nuorisotoiminta on monelle turvasatama,
jossa on aina tarjolla myös turvallinen
aikuiskontakti. Tätä syrjäytymistä ehkäisevää, hyvää toimintaa haluan olla
tukemassa ja kehittämässä edelleen,
Vesaranta sanoo.
Haluan myös olla mukana vaikuttamassa siihen, miten kirkko näkyy
tavallisille seurakuntalaisille. Hyvää
työtä tehdään paljon, mutta tieto siitä
ei tavoita kaikkia. Toimintaan tarvitaan
lisää aktiivisia seurakuntalaisia, ja se onnistuu vain tietoa ahkerasti levittämällä.
Kotiseurakunnan väki -ryhmään kuuluvalle Vesarannalle tärkeää on myös
diakoniatyö, jonka rooli toiminnassa
vain korostuu. Suru-, kriisi- ja ruokaapu ovat välitöntä ja nopeaa tukea seu-

rakuntalaisille ja seurakuntaan kuulumattomille.
– Ne myös tekevät seurakunnasta
helposti lähestyttävän yhteisön eli ovat
hyvä väylä tavallisten seurakuntalaisten
tietoisuuteen.

Yhteisöllisyyteen
tarvitaan
ihmisiä

Sitoutumaton reurakuntaväki -ryhmän
tuore valtuutettu Johanna Obisike toivoo, että seurakunta tavoittaisi jatkossa
yhä enemmän väkeä. Työntekijät voivat
tehdä monenlaista, mutta yhteisöllisyyden syntymiseen tarvitaan tavallisia seurakuntalaisia.
– Vapaaehtoistoiminnan korostaminen on minusta hyvä keino lisätä yhteisöllisyyttä. Se tuo lisää ihmisiä toimintaan, ja kun vapaaehtoiset hoitavat
arkisiea tehtäviä, seurakunnan työntekijöiden aikaa vapautuu yhä uusien ihmisten tavoittamiseen, Obisike sanoo.
Lapsi- ja nuorostyössä itse aktiiviseksi seurakuntalaiseksi kasvanut viiden
lapsen äiti kantaa huolta alle kouluikäiset uskonnollisen kasvatuksen jäämisestä yksin kotien harteille. Seurakunnan
päiväkerhoihin ei riitä kävijöitä, kun
yhä suurempi osa lapsista osallistuu
kunnalliseen varhaiskasvatukseen, jossa tunnustuksellista uskontokasvatusta
ei sallita.
– Itse perheenäitinä haluaisin saada
kaiken yhdessä paikassa, joten messun
aikana pidettävä pyhäkoulu sopii meidän perheelle. Toivon, että keskusteluissa esiin tullut idea olohuonetyyppisestä
toiminnasta saadaan toteutettua. Seurakunnassa on kehitteillä paljon ideoita, ja
suunta on ihan oikea, Johanna Obisike
sanoo.

8

KIRKKO NÄKYY

KURUN KAPPELISEURAKUNTA
✣ KEVÄT 2019
TAPAHTUMIA

Su 24.3. Marianpäivän lähetystapahtuma Kurun kirkossa ja srktalolla. Klo 10.00 Messu kirkossa, messun jälkeen lähetyslounas
srk-talolla ja klo 13.00 Lavrenchukin perheen Heprealaisten laulujen
konsertti kirkossa. Ohjelma 10 €. Lounaan ja konsertin tulot ohjataan Sanna Erelän työn hyväksi Israelissa lähetysyhdistys Kylväjän
kautta.

VARHAISNUORTEN KERHOT
Kurun srk-talolla (Kirkkotie 2) alkaen viikolla 3:
– Kokkikerho 10-13-vuotiaille tiistaisin kello 14.30-15.30
– Pelikerho 7-9-vuotiaille keskiviikkoisin kello 14.30-15.30
Ilmoittautuminen kerhoihin www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

MUSIIKKI

Kuorot
–Kivitaskut -kuoro (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) torstaisin
klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla (alkaen 17.1.). Ilmoittautuminen
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
– Kurun kirkkokuoro Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00
(alkaen 17.1.)

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET

Pe 15.3. klo 18.30 Kurun kirkossa
Markus Asunta ja Jyrki Koivisto: Irlantilaista musiikkia ja körttivirsiä
yhteisvastuun hyväksi.
Su 24.3. klo 13 Kurun kirkossa
Lavrenchuckin perheen Heprealaisten laulujen konsertti. Ohjelma
10 € Sanna Erelän työn hyväksi Israelissa lähetysyhdistys Kylväjän
kautta.

Keskiviikko 9. tammikuuta 2019

Kaste, häät ja auttajaiset

Seurakunnan tarjoama apu
ja kirkolliset toimitukset
ovat ylöjärveläisille tärkeitä
Kaste, häät ja hautajaiset.
Hädässä olevien auttaminen.
Nuorisotyö ja rippileirit.
Seurakuntavaalien vaalikoneen vastausten perusteella
nämä kolme osa-aluetta seurakunnan toiminnassa ovat
ylöjärveläisille tärkeimpiä.
Näitä seurakunnan päättäjiksi ehdolla olleet ilmoittavat
myös erityisesti haluavansa
edistää.

LÄHETYSTYÖ

Lähetysillat Kurussa:
Ke 23.1., 20.2., 20.3. ja 10.4. klo 18.00.
Toukokuu: Perinteinen lähetyksen nuotioilta Seitsemisen luontokeskuksen katoksella.
Kurun Lähetyskirpputori (Virastotie 1-3, K-Markettia vastapäätä)
Avajaiset la 27.4. klo 12.00–16.00. Tavaraa otetaan vastaan saman
viikon ti 23.4. ja pe 26.4. klo 12.00–16.00.
Avoinna syyskuun loppuun saakka ma, pe ja la klo 12.00-16.00

DIAKONIATYÖ

KESKIVIIKKOKERHO
parittoman viikon keskiviikkona klo 11.00-13.30 Kurun srk-talolla
(Kirkkotie 2).
16.1. Kiinalaisia juttuja. Anneli Tirkkonen ja Eija Multanen.
Seuraavat kerrat 30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4. ja 8.5.
ETELÄ-KURUN TIISTAIKERHO
Kerran kuukaudessa tiistaina klo 12.00-14.00 Länsi-Teiskon rukoushuoneella (Lato-Valkamantie 9).
19.2., 19.3. ja 16.4.
POHJOIS-KURUN TORSTAIKERHO
Kerran kuukaudessa torstaina klo 12.00-14.00 Pohjois-Kurun kodeissa.
31.1. Marja ja Vesa Luomajärvellä (Luomajärventie 86). Erkki Törmä.
21.2. Salme ja Matti Lähdekorvella (Seitsemisentie 309). #Tyhmävaiköyhä Yhteisvastuukeräys 2019. Anneli Tirkkonen.
21.3. Anni ja Rauno Vastamäellä (Raita-ahossa, Luoteentie 1226).
Eija Multanen.
18.4. Eila ja Reijo Ilomäellä (Anttilanperäntie 172, Itä-Aure). Kiinalaisia juttuja, Anneli Tirkkonen
OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ
Omaishoitajien vertaisryhmä kerran kuukaudessa maanantaisin klo
12.00-14.00 kokoushuoneessa Kurun seurakuntatalon alakerrassa. Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka hoitavat omaistaan kotona tai
omainen on hoitopaikassa. Ryhmään ovat tervetulleita myös ne,
joilla omaishoitajuus on päättynyt. Pioni tarjoaa kahvit. Ryhmässä
käynti ei edellytä kuulumista Pioniin. Ryhmän yhteyshenkilö on Asta
Markkola, jolta saa lisätietoja puh. 050 307 7698. Kevään kokoontumiskerrat: 21.1., 18.2., 18.3. ja 15.4. ja 20.5.
YSTÄVÄPALVELU
Ystävät toimivat ulkoiluttajina, käyvät vanhuksen kodissa ja Attendo
Graniitti hoivakodissa Kurussa. Seurakunta kouluttaa ystäväpalvelun ystävät, tarjoaa retkiä ja yhteisiä tapaamisia. Jos olet kiinnostunut toiminnasta voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijä Anneli Tirkkoseen puh. 044 786 8056.
DIAKONIAN VASTAANOTTO
Ilman ajanvarausta maanantaisin klo 10.00-12.00, muina aikoina
sopimuksen mukaan. Kurun srk-talossa (Kirkkotie 1), puh. 044 786
8056.
DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA
Su 3.2. klo 10.00 Yhteisvastuukeräyksen aloitusmessu ja kerääjien
siunaus Kurun kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja keräyskohteiden esittely srk-talolla.
Ma 4.2., pe 8.2. Yhteisvastuukerääjiä lippaiden kanssa kaupoissa.
Pe 8.3. klo 18.00-20.00 Naistenilta Kurun srk-talolla. Vapaaehtoinen
kahviraha yhteisvastuun hyväksi.
To 18.4. klo 19.00 Kiirastorstain iltakirkko Kurun kirkossa.
Ke 15.5. klo 11.00 Kerhojen ja ystäväpalvelun kevätjuhla alkaa
kevätkirkolla Kurun kirkossa ja jatkuu srk-talolla klo 13.30 saakka.
Lounas, juhla ja kahvit. Tervetuloa myös omaishoitajat.
Su 26.5. klo 10.00 Yhteisvastuukerääjien messu Kurun kirkossa ja
kiitostilaisuus srk-talolla
Ke 12.6. Kerhojen ja ystäväpalvelun kesäretki
To 20.6. klo 11.00-14.00 kesäpäivä Lammasniemessä sotaveteraaneille puolisoineen ja leskille, sotainvalideille ja -orvoille.

MUSKARIT

Ylöjärven seurakunnan musiikkileikkikoulujen kevätkausi alkaa
viikolla 2 ja 5. Katso ajankohtaiset tiedot, ajat ja paikat muskarin sivuilta: www.ylojarvenseurakunta/muskari. Hinta: 60 €-75
€/kausi, riippuen ryhmästä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
muskariopelle: maria.joutsi-laine@evl.fi tai puh. 044 786 8036.

S

yksyllä käytyjen Seurakuntavaalien yhteydessä oli käytössä vaalikone, jonka vastaukset
antavat kuvaa siitä, mitä ylöjärveläiset päättäjäehdokkaat (57 vastaajaa) sekä äänestäjät (170 vastaajaa)
ajattelevat kirkosta ja seurakunnasta
tänä päivänä. Myös valtakunnallinen
vertailu antaa mielenkiintoista tilastotietoa.

tukea erilaisissa elämän kriiseissä. Suomalaiset myös arvostavat erityisesti sitä
työtä, jota kirkko tekee lasten ja nuorten
parissa. Tällaiseen tulokseen tuli mm.
Kirkon tutkimuskeskuksen suurten
kaupunkiseurakuntien alueella tekemä
kysely viime vuonna.

mänvaiheessa.
– Kaikkein parasta ja vaikuttavinta
vastauksissa on kuitenkin se, että nuoret toivovat lisää mahdollisuuksia olla
avuksi muille. Onkin pohdittava, miten
kirkko tähän toiveeseen vastaa, kirkkohallituksen asiantuntija Laura Arikka
toteaa tutkimuksen pohjalta.
Osuvasti vaalikoneessa tiedusteltiinkin myös vapaaehtoistyön kehittämistä
Ylöjärven seurakunnassa. Tässä kysymyksessä ehdokkaat näkivät erityisen tärkeänä vapaaehtoisten tehtävien
vastuullisuuden ja monipuolisuuden
kasvattamisen. Äänestäjät miettisivät
puolestaan enemmän esimerkiksi vapaaehtoistyön koordinaattorin viran
perustamista.

Nuoret ovat
tulevaisuuden
tekijöitä
Myös tulevien sukupolvien odotukset näyttävät olevan samansuuntaisia.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
oli mukana opiskelija- ja uratapahtuma Studiassa marraskuussa ja toteutti
siellä kyselyn 1972 nuorelle. Kyselyyn
vastanneet nuoret toivoivat kirkolta ennen kaikkea lisää tukea raskaassa elä-

SAKARI VANHANEN

5.2 Miten vapaaehtoistoimintaa pitäisi kehittää
Ylöjärven seurakunnassa?
Vapaaehtoisten tehtävien vastuullisuutta
ja monipuolisuutta pitäisi kasvattaa.

Auttamaan ja
kasvattamaan
Kun vertailuun otetaan myös kaikkien
valtakunnan laajuisesti vaalikoneeseen
vastanneiden valituiksi tulleiden luottamushenkilöiden vastaukset (3797)
samat teemat kirkollisista toimituksista
ja auttamistyöstä painottuvat yhtä lailla.
Tähän suuntaan niin ylöjärveläiset
ehdokkaat kuin valtakunnallisesti luottamushenkilöiksi valitut haluavat myös
seurakuntia luotsata. Eri ikäryhmille
suunnattu toiminta, heikompien auttaminen ja kristillinen kasvatus kohoavat
kolmen kärjeksi, kun tiedustellaan mihin seurakuntien pitäisi panostaa.
Vaalikonevastausten vertailut tukevat
pitkälti vastaavia tutkimuksia kirkkoon
kohdistuvista odotuksista ja toiveista.
Suomalaiset pitävät tärkeänä, että kirkko
on turvaverkostossa mukana antamassa

16,9 %
26,5 %

Keskitytään nykyisten
vapaaehtoistoiminnan muotojen
vahvistamiseen.

25,4 %
25,3 %

Kaikkien seurakunnan työntekijöiden
osaamista vapaaehtoisten tukemisessa
pitäisi lisätä esim. koulutuksella.

18,6 %
24,1 %

Yksi seurakunnan viroista pitäisi muuttaa
vapaaehtoistyön koordinaattorin viraksi.

23,2 %
16,9 %

Vapaaehtoisten palkitsemista pitäisi
kehittää.

12,4 %
7,2 %

Vapaaehtoisten pitäisi johtaa
vapaaehtoistoimintaa.

3,4 %
0,0 %
0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Vastaajat (177)

Ehdokkaat (83)

1.2 Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse
korkeintaan kolme.
0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

18,8 %
21,4 %

Kirkon tekemä auttamistyö

17,6 %

Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit
Jumalanpalvelukset ja messut

9,2 %

Vapaaehtoistyö seurakunnassa

Kirkkokonsertit ja muu musiikkitoiminta

7,5 %
6,1 %
5,8 %
3,0 %
5,3 %
3,0 %
3,1 %

Ehdokkaat

30,0 %

23,6 %
26,5 %

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset

Kirkon tekemä vaikuttamistoiminta yhteiskunnassa

25,0 %

Vastaajat

15,2 %
12,7 %

21,2 %
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Diakoniatoimisto
muutti seurakuntakeskukseen

Kulku pääovesta
Lähdetuvalla yli kaksi vuosikymmentä majaa pitänyt
diakoniatoimisto löytyy nyt
sieltä, missä muukin seurakunnan arki pyörii eli seurakuntakeskuksesta.

S

eurakunnan diakoniatyöntekijät jättivät joulun alla haikein
mielin Lähdetuvan, jossa diakoniatoimisto ehti palvella 22
vuotta. Pienissä tiloissa syntyi aivan
erityisen tiivis yhteishenki, jota jäädään
kaipaamaan. Muutoin muutto kirkolle
on kaikin puolin myönteinen juttu.
– Minusta on hyvä asia, että diakoniatyön vastaanotto ei ole missään sivussa
vaan siellä, missä seurakunnan muukin keskeinen toiminta tapahtuu. Näin
avustustyö tulee avoimemmin osaksi
seurakunnan tavallista arkea, johtava
diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto
sanoo.
– Nyt aluksi diakoniatoimiston käytössä on seurakuntakeskuksen alakerrassa sijaitsevia tiloja. Kulku on kuitenkin
pääovesta. Kevään mittaan muutamme
katutasoon, johon rakentuu monitoimitila. Diakoniatyön kohtaamisille on
jatkossakin oma, rauhallinen huoneensa.
Ala-Kuusisto uskoo, että kirkolle
muuton myötä diakoniatyö saa jatkossa
enemmän näkyvyyttä.
Samalla seurakuntakeskus tulee
tutuksi yhä suuremmalle osalle seurakuntalaisia. Diakonian vastaanotolla on
paljon kävijöitä: viime vuonna asiakaskäyntejä kirjattiin yli kaksituhatta. Jouluruokalahjakortteja jaettiin noin 300.
Yhteisiin tiloihin siirtyessä myös
työntekijöiden välinen yhteistyö ja tie-

donkulku helpottuvat. Lähdetuvalta kirkolle muuttavat myös varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön työntekijöitä.

Hävikkiruokaa
vapaaehtoisvoimin
Diakoniatoimella on hyviä uutisia
myös ruoka-apurintamalta. Kauppojen
ja koulujen hävikkiruokaa pakkaamaan
on löytynyt runsaasti vapaaehtoisia.
Tämän vuoden alusta kähtien hävikkiruoan pakkaamisesta vastaavat työvalmennuskeskus Valpron ammattilaiset,
ja heidän apunaan toimii kymmenkunta
vapaaehtoista.
– Diakoniatyö on suuressa myllerryksessä. Vapaaehtoisten käsiä tarvitaan
arkiaskareissa yhä enemmän, jotta työntekijöille jää aikaa asiantuntijatyöhön,
Eliisa Ala-Kuusisto kuvaa tilannetta.
– Hävikkiruoan jako on tullut diakonialle uutena tehtävänä parin viime
vuoden sisällä, ja sen jako on nyt organisoitava. Lamavuosien leipäjonot ovat
jääneet pysyvästi paikkaamaan hyvinvointivaltion repeämiä.
Hävikkiruoka pakataan ja jaetaan
seurakuntakeskuksen alakerrassa. Monelle diakonian asiakkaalle seurakuntakeskus onkin entuudestaan tuttu juuri
ruokapaikkana tuttu: diakonian arkiateria tarjotaan edelleen tuttuun tapaan
maanantaisin seurakuntakeskuksessa
kello 12. Sitä ennen aamukymmenestä asti on diakoniatyöntekijöiden vastaanotto, ja aterian jälkeen on vuorossa
muuta ohjelmaa.
Tiistaina Viljakkalassa on samanlainen päivä eli diakonian vastaanotto,
arkiateria ja muuta ohjelmaa. Kurussa
vastaanotto on maanantaisin.
SUSANNA VILJANEN

Diakoniatoimiston muuton jälkeen Eliisa Ala-Kuusisto (vas.), Anu Tassberg ja Mikko Huuhtanen löytyvät seurakuntakeskuksesta.

Yhteisvastuulla koulutusta
Helmikuun kolmantena
päivänä starttaava Yhteisvastuu-keräys tukee tänä
vuonna vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
koulunkäyntiä Suomessa ja
maailman katastrofialueilla.

V

uoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan 10,2 prosenttia suomalaislapsista eli
110 000 lasta kuului pienituloiseen kotitalouteen. Viime vuosina
vähävaraisten lapsiperheiden asema on
heikentynyt esimerkiksi sosiaalietuuksien leikkausten ja jäädytysten vuoksi.
Monessa kodissa köyhyys vaikuttaa
jo siihen, mitä perheen lapset voivat
opiskella. Kaikilla ei ole varaa vaikkapa
lukiossa vaadittavaan tietokoneeseen ja
oppikirjoihin tai ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin työvälineisiin.
Minullekin tuli yllätyksenä, miten
paljon lukiossa käytettävältä tietokoneelta vaaditaan. Ihan halvimmat mallit
eivät kelpaa. Lisäksi lukioaikana kuluu
satoja euroja oppikirjoitihn. Tällaiset
kustannukset eriarvoistavat suomalais-

nuoria, Ylöjärven seurakunnan johtava
diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto
harmittelee.
Ylöjärvellä diakoniatoimessa on tähänkin asti avustettu nuoria koulumatkoissa, tarvikkeissa ja ruoissa.

Koulua käydään
katastrofienkin keskellä
Yhteisvastuu-keräyksen tuotosta 20
prosenttia jää kotiseurakunnalle eli
ylöjärveläisten lasten ja nuorten koulunkyntiä helpottamaan. 80 prosenttia
käytetään maailman katastrofialueilla,
joissa lapset ja nuoret perheineen pakenevat luonnonkatastrofeja ja konflikteja.
Koulunkäynti keskeytyy, ja tulevaisuus
on vaakalaudalla.
Katastrofialueilla palautetaan uskoa
tulevaisuuteen tukemalla lasten ja nuorten laadukasta koulutusta. Turvalliset
koulurakennukset ja koulutetut opettajat
auttavat lapsia toipumaan traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan uuteen
elämäntilanteeseen ja oppimaan tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Yhdessä tekemistä
hyvällä asialla
Ylöjärvellä Yhteisvastuu-keräys näkyy
lipaskeräyksenä kauppojen luona sekä
perinteisenä laskiaistempauksena. Myös
koulutuskeskus Valon kanssa on viritteillä yhteistyötä.
Laskiaistempauksella Hippo-hiihtoineen ja poniratsastuksineen on yli
30-vuotiaat perinteet, ja edelleen se on
Ylöjärven suurin lastentapahtuma.
– Laskiaistempauksen suosio perustuu siihen, että perheet tulevat sinne ulkoilemaan yhdessä, viettämään aikaa ja
tapaamaan tuttuja. Rahan lahjoittaminen
tulee sitten siinä sivussa, ja sille saadaan
vastineeksi vaikkapa poniratsastusta tai
syötävää, Eliisa Ala-Kuusisto kertoo.
– Tempaus järjestetään pitkälle vapaaehtoisvoimin. Ilmoittautua voi diakoniatoimistoon.
Joillakin alueilla Kurussa ja Viljakkalassa Yhteisvastuu-keräystä tehdään
edelleen myös perinteisenä ovelta ovelle
-keräyksenä. Yhteisvastuu.fi-sivustolta
löytyvät tili- ja puhelinnumerot, joiden
välityksellä voi myös tehdeä lahjoituksen.
SUSANNA VILJANEN
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”Kuumuus, valo ja vaaleasta kivestä
muodostuneet vuoret ovat sitä maisemaa,
joka on säilynyt muuttumattomana
Jeesuksen ajoista asti.”

Pyhiinvaeltajien
suosimalla
Gennesaretinjärvelläkin
voi päästä hetkeksi
livahtamaan hälinän
ulkopuolelle.
Kuva: Tuija Hakala

Hanna Koivisto ja Terhi Pellinen hahmottavat kirkkovuoden tapahtumat nyt
toisella tavalla, kun paikat ovat heille tuttuja. Kuva: Riitta Sandberg

Asukkaiden rauhan kaipuu koskettaa

Pyhiinvaeltajien ja
sotilaiden Israel
Raamatusta tutut Pyhän maan paikat Betlehemistä Getsemaneen kiehtovat joka vuosi kymmeniä tuhansia pyhiinvaeltajia. Paikalliset asukkaat toivovat vain rauhaa, joka sallisi heidän
esimerkiksi liikkua vapaasti kotikulmillaan.

J

erusalem, Juudea, Öljymäki,
Getsemane, Jeriko, Betlehem,
Gennesaret, Kapernaum… tuttuja nimiä kaikille kristityille.
Lokakuussa Suomen Lähetysseuran
opintomatkalle osallistuneet varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Pellinen ja
lähetystyön johtokunnan varapuheenjohtaja Hanna Koivisto kuuluvat nyt
niihin onnekkaisiin, jotka tietävät, miltä
nuo paikat oikeasti näyttävät.
– Jeesuksen aikainen Jerusalem on
tosin nykyään neljän metrin syvyydessä eli lähellekään alkuperäisiä paikkoja
pääsee vain museoiden ja joidenkin
kirkkojen yhteyteen kaivetuissa luolissa. Silti oli vaikuttavaa nähdä esimerkiksi muurien takana aukeava erämaa
kaikessa karuudessaan. Kuumuus, valo
ja vaaleasta kivestä muodostuneet vuoret ovat sitä maisemaa, joka on säilynyt
muuttumattomana Jeesuksen ajoista
asti, Hanna Koivisto sanoo.
– Matka kyllä herätti Raamatun kertomuksia eloon. Kuljimme esimerkiksi
Jerusalemista Jerikoon johtavaa jyrkkää
alamäkeä: Joosua todella marssi alas Jerikoon, Terhi Pellinen kertoo.
Naiset tunnustavat, että monesti yli
30 asteen kuumuus ja kaikissa kohteissa parveilevat pyhiinvaeltajien laumat
latistivat tunnelmaa. Lähimmäs pyhän
kohtaamista he pääsivät Gennesaretinjärven rannalla, jossa löysivät hetkeksi
hiljaisen ja rauhallisen paikan.
Koivisto kertoo myös liikuttuneensa
Betlehemin kirkonkellojen ja moskeijan

rukouskutsun kuulemisesta majapaikan
ikkunasta.
– Kuuntelemme kotona aina jouluisin
levyä, jolla soivat Jeesuksen syntymäkirkon kellot, ja tuntui tosi hienolta olla
kuulemassa ”samoja” kelloja paikan
päällä. Oikeasti Betlehemissä on monta
kirkkoa, eli kyse tuskin oli samoista kelloista, mutta tunnelmaa se ei haitannut.

Matkanjohtajana ryhmällä oli arkeologiaan perehtynyt opas, joka tiesi
hyvinkin tarkasti, missä mikäkin Raamatun tapahtuma on koettu. Tärkeitä
tapahtumia kunnioittamaan on yleensä
rakennettu kirkko tai useampia. Pyhätöistä suurimpia on Pyhän haudan kirkko, joka kätkee suojiinsa sekä Golgatan
että Jeesuksen haudan.

Raskaita aseita
ja piikkilankaa

Rauhankasvatus
alkaa kouluista

Opintomatkalaisten ja pyhiinvaeltajien
tunnelmia Israelissa synkistää myös jatkuva sotatila ajoittaisine raketti-iskuineen. Vaikka matkailijoille vakuutettiin,
ettei heihin kohdistu mitään vaaraa, vahvasti aseistettujen sotilaiden ja poliisien
näkeminen tuntuu niihin tottumattomasta oudolta.
Erityisen paljon sotilaita ja poliiseja
liikkui Jerusalmissa, jossa paksut muurit piikkilankoineen jakavat kaupungin
juutalaisten, muslimien ja kristittyjen
omiin alueisiin.
– Me turistit pääsimme liikkumaan
suhteellisen vaivattomasti joka puolella,
myös Betlehemin palestiinalaisalueelta
Jerusalemiin, mutta Jerusalemissa töissä käyvät palestiinalaiset joutuvat varautumaan aikaa vieviin tarkastuksiin.
Työmatka voi kestää jopa kolme tuntia,
vaikkei matkaa ole enempää kuin Ylöjärveltä Tampereelle, Hanna Koivisto
kertoo.
– Säväytti kuvitella, että yhtä hyvin
Lielahdessa voisi olla tarkastuspiste,
jossa Tampereelle kulkevat bussit tyhjennettäisiin ja tarkistettaisiin kuten
Jerusalemiin tultaessa tehtiin, Terhi
Pellinen jatkaa.
Hanna Koivisto kertoo, että arabikristittyjen ja muslimien on myös hankala
työllistyä koulun jälkeen, koska tiettyihin työpaikkoihin eivät pääse kuin Israelin armeijan käyneet. Poliittinen pattitilanne kurjistaa ihmisten arkea. Israelin
valtio on esimerkiksi vaikeuttanut kasteluveden saantia Beetlehemissä, eivätkä
kaupunkilaiset pysty enää viljelemään
itse kasviksia myyntiin. Moni nuori lähteekin Eurooppaan, jos suinkin pystyy.

Toivoa sotatilan loppumisesta tuovat
koulut, joissa kasvatetaan uusia, entistä
suvaitsevaisempia sukupolvia. Suomen
Lähetysseuran opintomatkalla käytiin
kahdessakin kristittyjen ylläpitämässä
lähetysseuran kummikoulussa, joiden
laadukas opetus houkutteli oppilaita
muslimiperheistäkin. Näissä Ylöjärvenkin seurakunnan tukemissa kouluissa
uskonnon opetus oli erikseen, mutta
oppilaat tutustuivat myös toistensa uskontoihin oppiakseen arvostamaan toisiaan ja elämään yhdessä.
– Kouluissa tehtävä rauhantyö oli vaikuttavaa. Koska maksuttomissa palestiinalaiskouluissa helposti pönkitetään
Palestiinan ja Israelin välistä juopaa,
monet kristityt ja muslimit laittaisivat
mielellään lapsensa kristittyyn kouluun,
jossa opetetaan toinen toisensa suvaitsemista. Valitettavasti kaikilla halukkailla
perheillä ei ole siihen varaa, Hanna Koivisto kertoo.
Molemmat Israelin-matkaajat sanovat, että reissusta jäi paljon pureskeltavaa.
– Alueen uutisia ja politiikkaa seuraa nyt entistä tarkemmin. Haluaisimme kuulla uutisia, jotka helpottaisivat
tavallisten ihmisten arkea ja antaisi
heille toivoa paremmasta tulevaisuudesta – rauhasta.
SUSANNA VILJANEN
Lisää kuvia Israelin matkasta löytyy
Instagarmista #kaikillekansoille ja
#YlöjärveltäIsraeliin.

KANSAINVÄLISIÄ TUULIA

Ilta Israelista ti 12.2. klo 18.00 srk-keskuksessa
”Mitä kuuluu Jerusalemiin?” Israelilaisnuorten ryhmä kertoo vetäjänsä
Ruut Ben-Yosefin kanssa lapsi- ja nuorisotyöstä Israelissa. Nuorten ryhmä myös tanssii ja laulaa.

Lähetyspiiri Ylöjärven srk-keskuksessa klo 16.00

Kristityille ja muslimeille pyhät paikat houkuttelevat Israeliin vuosittain kymmeniä tuhansia pyhiinvaeltajia. Kuvassa Kapernaumin synagogan rauniot.
Kuva: Hanna Koivisto

To 17.1. ”Jaappaniin, Jaappaniin…” Eläkkeellä oleva Japanin lähetti Eira
Valtonen, kanttori Sari Oksavuori ja diakoniasihteeri Katariina Mylläri
To 7.2. ”Lähetys lähentää Lähi-Idässä”, Israelissa lähetystyössä toiminut Sari Lehtelä (SLS)
To 14.3. ”Tsholofelong – toivoa Botswanassa” Botswanan lähetti Marja
Alastalo ja nuorisotyönohjaaja Laura Juutilainen
To 11.4. ”Aabrahamin lapsia” Lähi-Idässä lähetystyössä toiminut monikulttuurisen työn työntekijä Anneli Hukari kertoo mikä erottaa ja yhdistää juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja.
To 16.5. ”Lähetyskipinöitä kodan nuotiolla” Pappilan perhetalon kodalla. Kipinöitä sytyttämässä nuorisotyönohjaaja Martti Kauppinen ja
rovasti Risto Takkinen.
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VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRI

JUMALANPALVELUKSET

✣

KEVÄT 2019

–V
 iljakkalan srk-talossa maanantaisin 10.9., 24.9.,
8.10., 22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. klo 13.00
Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 13.00 Viljakkalan kirkosAvareissa on pieni hartaus, keskustelua eri aiheista ja
sa (Kirkkokuja14).
niiden vierestä, joskus myös liikunnallinen hetki. Kahvit.
PYHÄKOULU
Arkiateria ja ruoan jako tiistaisin klo 12.00 (alkaen
Jumalanpalveluksen yhteydessä joka sunnuntai.
15.1.)
VARHAISNUORISOTYÖ
Arkiaterian hinta on 4 €, työttömät 2 €.
Kerhot tytöille ja pojille Viljakkalan koululla
Oma Apu -projekti tarjoaa toimintaa työttömille ja elä– Torstaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 1-5 lk.
keläisille oman talouden kohentamiseksi. Yhteyshenkilö
– Perjantaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 6-9 lk.
Johannes Riuttala, puh. 044 786 8008.
Kerhoihin ilmoittautuminen netissä:
Lisätietoja diakoniatyöstä: minna-liisa.pajunen@evl.fi,
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
puh. 044 786 8058.
Lisätietoa: Laura Juutilainen, puh. 044 7868 066.
LÄHETYSTOIMINTA
PERHEET
Lähetyspiiri noin kolmen viikon välein kodeissa tai
Perhekerho
Karhen srk-kodilla keskiviikkoisin klo 19.00 (alkaen 9.1.
– Viljakkalan srk-talossa keskiviikkoisin klo 9.00-12.00
klo 18.00 Maire ja Jouko Alasorvarilla, Kangassalmentie
– Karhen srk-kodissa torstaisin klo 9.00-12.00
111).

AIKUISET

Jumalan kohtaamisen illat
Viljakkalan kirkossa la 2.2. ja 6.4. klo 18.00-21.00. Ehtoollinen, vapaa sana ja musiikki.

DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön vastaanotto tiistaisin klo 10.00-12.00 Viljakkalan srk-talossa (alkaen 15.1.). Diakoniatyöntekijä
puh. 044 786 8058.
Avarit = avoimet ovet
– Karhen srk-kodilla keskiviikkoisin 16.1., 13.2., 13.3.,
10.4. ja 22.5. klo 13.00-14.30

MUSIIKKITOIMINTA

Kuorot:
– Tuomaskuoro ja -bändi keskiviikkoisin klo 18.00-20.00
Viljakkalan srk-talossa (alkaen 23.1.). Lapsiparkki.
– MiniGospelSingers torstaisin klo 18.00-18.45 ja
JuniorGospelSingers torstaisin klo 19.00-20.00 Torikadun olohuoneella (Torikatu 8, Kyröskoski). GospelSingersien harjoitukset alkavat torstaina 24.1. Ilmoittautuminen ryhmiin www.hameenkyronseurakunta.fi/
tule-mukaan/musiikki

KUOROT
VERSO-KUORO (TARKOITETTU NOIN 7-VUOTIAISTA YLÖSPÄIN)
– keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 srk-keskuksen salissa (alkaen 9.1.)
– uusia kuorolaisia otetaan syyskuun ja tammikuun ajan
CELESTA-KUORO (N. 10-VUOTIAISTA YLÖSPÄIN)
– torstaisin klo 17.30-19.00 srk-keskuksen salissa (alkaen to 10.1.)
(Kuoro laulaa 1-4-äänistä musiikkia, joten kaikille uusille laulajille on koelaulu.
Koelaulu uusille laulajille to 10.1. klo 16.45.)
AMOROSO (N. 15-VUOTIAISTA YLÖSPÄIN)
– Kuoro kokoontuu sopimuksen mukaan erikseen sovittavina aikoina. Lisätiedot
Saara Syrjäniemi, puh. 044 786 8038.
KAMARIKUORO
– tiistaisin klo 18.00-19.30 srk-keskuksen salissa (alkaen 15.1.)
– uudet kuorolaiset ottakaa yhteyttä kuoron johtajaan (Sari Oksavuori,
puh. 044 7868 030) ja sen jälkeen ilmoittautuminen vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
TUOMASKUORO
– tiistaisin klo 19.30-21.00 srk-keskuksen salissa (alk. 8.1.)
– uudet kuorolaiset ottakaa yhteyttä kuoron johtajaan (Sari Oksavuori,
puh. 044 7868 030) ja sen jälkeen ilmoittautuminen vapaaehtoistyo.fi/ylojarvi
KUOROKOULU
Kaikille laulutaitoisille ja -taidottomille. Yhdessä laulamisen riemua vanhalla
seuriksella (Loilantie 3) maanantaisin 18.00-19.15 (alkaen 21.1.).
– Ilmoittaudu www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
RUSKAKUORO
– keskiviikkoaamuisin klo 10.15-11.30 Tähkäpäät-kerhon yhteydessä
srk-keskuksessa (23.1. alkaen).
VILJAKKALAN SRK-PIIRIN KUOROT
– MiniGospelSingers torstaisin klo 18.00-18.45 ja JuniorGospelSingers torstaisin klo 19.00-20.00 Torikadun olohuoneella (Torikatu 8, Kyröskoski). GospelSingersien harjoitukset alkavat torstaina 24.1. Ilmoittautuminen ryhmiin www.
hameenkyronseurakunta.fi/tule-mukaan/musiikki
– Tuomaskuoro ja -bändi sunnuntaisin klo 17.00-19.00 Viljakkalan srk-talossa.
KURUN KAPPELISEURAKUNNAN KUOROT
– Kivitaskut -kuoro (kuoro yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille) torstaisin
klo 14.30-15.20 Kurun srk-talolla (alkaen 17.1.). Ilmoittautuminen www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
– Kurun kirkkokuoro Kurun srk-talolla torstaisin klo 18.00-20.00 (alkaen 17.1.)

Ruskaretki jylhien maisemien
KILPISJÄRVELLE 9.-15.9.2019
Lähde virkistymään sielun ja
ruumiin pyhiinvaellukselle.
Teemme eri pituisia 5-15 km
päiväretkiä vaihtelevassa
maastossa. Matkan hinta
550€ sisältää bussimatkat,
päiväretket ja täysihoidon
Kilpisjärvellä Haltinmaan
majatalossa kahden hengen
huoneissa. Matkan johtavat
Juha-Pekka Haavisto, Kaija
Luoma ja Aija-Leena Ranta. Ilmoittautuminen 10.1.-30.6.: www.ylojarvenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Varausmaksu 50 €. Lisätiedot: Juha-Pekka Haavisto puh. 044
7868 004.

Laskettelu- ja hiihtoleiri Åressa 23.2.-3.3.2019
Lapset ja nuoret pääsevät mukaan aikuisen kanssa (ei välttämättä oma vanhempi) ja aikuiset ilman lapsiakin. Matkan alustava hinta: aikuiset ja 13 v.
täyttäneet 470 €, 6-12 v. noin 380 € ja alle 6 v. lapset 220 €. Sisältää matkat
tilausbussilla, majoituksen Åre Björnenin tasokkaissa Vargenin mökeissä,
ruoat perillä, ohjelmat, tapaturmavakuutuksen, laivamatkat Turku - Tukholma - Turku, laivamatkalla yksi ruokailu per suunta. Hisseille matkaa n. 150 m,
lastenhisseille sama matka. Nettisivut löytyy osoitteesta http://www.skistar.
com Laskettelulippujen hinnat (6 päivää): Aikuiset (16-64 v.) 195 €, Nuoret
8-15 v. ja yli 65 v. 160 €, Alle 8 v. kypärällä varustetut lapset ilmaiseksi. Hintaan sisältyy sirukortti. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, otatko 6 päivän
laskettelukortin.
Tarkempia tietoja saat matkanjohtajilta Juha Seppäseltä puh. 044 786 8064,
Ilpo Tolvaselta 044 979 3572. Ilmoittautua voi osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

Gospel-lattarit
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Vuorentaustan srk-kodilla (Mastontie 27)
keskiviikkoisin klo 18.30–19.30 (9.1. alkaen)

Ohjaajina Mervi Perkiö-Kuosmanen ja Riikka Salo
Gospel-lattarit™ on kristillinen matalan kynnyksen tanssitreeni, joka
sopii kaiken ikäisille, näköisille ja kokoisille naisille!
Tervetuloa tutustumaan, ei ennakkoilmoittautumista, ilmainen
tutustumiskerta.
Lisätietoja: www.tnnky.fi, gospelliikunta@tnnky.fi

LÄHDE ALFA-KURSSILLE
päivällä!
Alfassa on mahdollisuus pohtia elämän ja uskon kysymyksiä avoimessa ilmapiirissä. Alfassa saa kysellä ja
kyseenalaistaa. Kokoonnumme yhteensä 10 kertaa.
Kokoontuminen alkaa aina lounaalla klo 12.00 ja kukin kurssikerta
päättyy klo 14.00. Kurssi on ilmainen (vapaaehtoinen ruokamaksu).
PÄIVÄALFA kokoontuu Pappilan perhetalossa torstaisin 7.2. alkaen
joka viikko 11.4. saakka. Kysele lisää ja ilmoittaudu: Esa Järnvall 044
7868 006 esa.jarnvall@evl.fi tai Teija Ojala 044 7868 050 teija.ojala@
evl.fi

KOULUIKÄISILLE JA PERHEILLE
Kevään 2019 kerhot alkavat viikolla 3 ja päättävät viikolla 18. Kerhoja ei ole hiihtolomaviikolla (vko 9). Kerhoihin
ilmoittaudutaan nettilomakkeella (www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen). Syyskaudella ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen kevätkaudelle.
Kerhot ovat maksuttomia.

SEKAKERHOT

Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)
Maanantaisin klo 17.00-19.00 Luonto- ja kädentaitojen
kerho, 7-10 v. tytöt ja pojat.
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat.
Tiistaisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat.
Haavi (Lähdevainiontie 21)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Kokki- ja askartelukerho,
7-12 v. tytöt ja pojat.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00 Kokki- ja askartelukerho,
7-12 v. tytöt ja pojat.
Kurun srk-talo (Kirkkotie 2)
Tiistaisin klo 14.30-15.30 Kokkikerho, 10-13 v. tytöt ja
pojat.
Tiistaisin klo 16.00-17.00 Kitarakerho, 10-13 v. tytöt ja
pojat.
Keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 Pelikerho, 7-10 v. tytöt
ja pojat.
Metsäkylän koulu (Metsäkyläntie 32)
Keskiviikkoisin klo 16.30-17.30 Liikuntakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat (alkaa Metsäkylän seurakuntatalolla, koska
koulun salin remontti vielä kesken)
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.00 käsityökerho 7-12 v. tytöt ja
pojat (kerhon max. koko 12, muutamia paikkoja jäljellä)
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Kokki- ja ohjelmakerho,
7-13 v. tytöt ja pojat.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 sisä- ja pihapelikerho,
7-12 v. tytöt ja pojat.
Siivikkalan Salorinteen srk-talo (Siivikkalantie 76)
Keskiviikkoisin klo 16.30-18 Kokkikerho 7-12 v. tytöt ja
pojat.
Keskiviikkoisin klo 18-19.30 Kokkikerho 7-12-v. tytöt ja
pojat
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Maanantaisin klo 16.30-18.00 Kitarapaja, 7-15 v. tytöt
ja pojat.
Srk-keskuksen parkkipaikka (Kirkkotanhuantie 1)
Tiistaisin klo 17.30-19.15 Mikroautokerho (toimii 17.5.18.9. välisenä aikana). Osallistuminen huoltajan kanssa.
Lisätietoja: Erkki Fred 044 704 4364.
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Joka toinen maanantai klo 17.30-19.30 Pikkutakis, alakouluikäiset tytöt ja pojat
(14.1, 28.1., 11.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5.)
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Sähly- ja futsalkerho, 1013 v. pojat ja tytöt
Keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Ohjelmakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat
Vahannan nuorisoseurantatalo (Kuruntie 779)
Torstaisin klo 17.30-19.00 Ohjelmakerho, 7–13 v. tytöt
ja pojat
Vanha srk-talo (Loilantie 3-5, Kirkonseutu)
Torstaisin klo 17.30-19.30 Kokki- ja askartelukerho, 7-13
v. tytöt ja pojat.
Viljakkalan koulu (Erlandintie 13)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 1-5 lk. tytöt ja
pojat.
Perjantaisin klo 16.00-17.00 Sählykerho 6-9 lk. v. tytöt
ja pojat.
Vuorentaustan koulu (Välimäenkuja 5)
Maanantaisin klo 17.00-18.30 Sähly- ja ohjelmakerho
7-12 v. pojat.
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27)
Tiistaisin klo 17.15-19.15 Kokki- ja puuhakerho, 7-12 v.
tytöt ja pojat.
Keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Liikunnallinen toimintakerho 1-4 lk tytöille ja pojille.

TYTTÖKERHOT

Kauraslammen koulu (Veittijärven yksikkö, Keskivainiontie 5, liikuntasali)
Torstaisin klo 16.00-17.00 Liikuntakerho 7-12 v. tytöt.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
tytöt

Takamaan koulu (Hakalantie 5, srk:n tila)
Tiistaisin klo 17.00-19.00 Kokkikerho, 7-12 v. tytöt.
Torstaisin klo 17.00-19.00 Ohjelmakerho, 7-10 v. tytöt
TYTTÖJEN ABC-KURSSI 5.-8.-luokkalaisille tytöille
keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 seuriksella 23.1., 13.2.,
6.3., 27.3., 24.4., 8.5. Opetellaan kerhonohjaamisessa
tarvittavia taitoja, pidetään hauskaa, syödään, hiljennytään, mahdollisuus päästä pikkuisoseksi varhaisnuorten
leirille. Ilmoittautumiset Lauralle 21.1. mennessä.

POIKAKERHOT

Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)
Maanantaisin klo 17.30-19.00 Peli- ja ohjelmakerho,
7-10 v. pojat.
Metsäkylän koulun sali (Metsäkyläntie 32)
Perjantaisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja futsalkerho, 7-13
v. pojat.
Mutalan koulu (Palsintie 11)
Maanantaisin klo 18.00-19.00 Liikuntakerho, 7-12 v.
pojat
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Liikunta- ja ohjelmakerho,
7-12 v. pojat.
Soppeenmäki (Mikkolantie 1-3, Kellari-nuorisotila)
Tiistaisin klo 17.00-18.30 Ohjelma- ja pelikerho, 7-13 v.
pojat
Takamaan koulu (Hakalantie 5, koulun sali)
Maanantaisin klo 17.00-18.00 Sähly- ja futsalkerho, 6-9
v. pojat
Veittijärven koulu (Keskivainiontie 5)
Keskiviikkoisin klo 16.00-17.30 Sähly- ja liikuntakerho
7-13 v. pojat.

LEIRIT, RETKET, TAPAHTUMAT

9.-10.2. Alakouluikäisten leiri Lempiäniemen leirikeskuksessa. Hinta 20 €. Lisätiedot: juha.seppanen@evl.fi.
Ti 29.1., 14.5. ja 27.8. klo 18.00-20.30 Miesten ja lasten pizza- ja peli-ilta srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1). Ideana on pelailla lasten kanssa kunnon lautapelejä ja tehdä yhdessä pizzaa. Ilta on tarjoiluineen ilmainen. Ilmoittautuminen aina viimeistään viikkoa aiemmin
netissä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
24.-26.2. Hiihtolomaleiri 7-13 v. tytöille ja pojille
Lempiäniemessä. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 11.2.
mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi
5.-7.4. Äiti tai isä-poikaleiri (kouluikäisille pojille) Lempiäniemessä. Hinta 30 €/äidiltä tai isältä, 25 €/poika.
Ilmoittautumiset 20.3 mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: laura.juutilainen@
evl.fi
La 13.4 klo 10.00-15.00 Perheiden askartelupäivä
Vanhalla seurakuntatalolla. Hinta 2 €/hlö. (sisältää kaikki
askartelut ja kahvin). Ilmoittautumiset 1.4 mennessä
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
27.4. 10-juhlat vuonna 2009 syntyneille tytöille ja pojille Ylöjärven srk-keskuksessa. Henkilökohtaiset kutsut
lähetetään koteihin maaliskuun lopulla, joista selviää
myös ilmoittautumisohjeet.
1.5. koko perheen vapputapahtuma Ylöjärven srkkeskuksessa

KESÄN LEIRIT

18.-20.6. Tyttöleiri 1, 7-14-vuotiaille tytöille Lempiä
niemessä. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
24.-26.6 Tyttöleiri 2, 7-14-vuotiaille tytöille Lempiä
niemessä.. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
28.-30.6 Tyttöleiri 3, 7-14-vuotiaille tytöille Lempiä
niemessä.. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä
www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
(lapsi voi osallistua vain yhdelle tyttöleirille kesän aikana)
Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi
1.-3.7. Poikaleiri, 7-14-vuotiaille pojille Lempiäniemessä. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: juha.seppanen@
evl.fi.
9.-11.8. Perheleiri Lammasniemessä. Hinta 30 €/aikuinen, 25 €/lapsi. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä www.
ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi
23.-25.8. Äiti-tyttöleiri (kouluikäisille tytöille) Lammasniemessä. Hinta 30 €/äideiltä, 25€/tyttö. Ilmoittautumiset
10.6 mennessä www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätiedot: laura.juutilainen@evl.fi
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KIRKKOHERRANVIRASTO ja TALOUSTOIMISTO
Loilantie 5

Perhetalon kevät 2019
KEVÄÄN TUULIA

Perinteinen suuri leikki-ilta ke 15.5. klo 17.00-19.00 Pappilan perhetalon pihapiirissä. Pihalla monenmoisia leikkipaikkoja, makkaraa, vohveleita. Vapaa pääsy, tarjoilut maksullisia. Järjestäjinä PeLa, MLL Ylöjärven yhdistys, Pappilan
perhetalo/Ylöjärven seurakunta.
Yksinhuoltajaperheiden leiri 17.-19.5. Kanniston kotieläintilalla Alastarolla. Kodikkaan maatilan ystävälliset karvaiset kaverit toivottavat pienet ja isot leiriläiset tervetulleiksi
keväiselle perheleirille. Leirille on yhteiskuljetus bussilla.
Leirimaksuihin (aikuinen 116 € ja 7-14 v. 58 € ja 2-6 v. 29
€) voi hakea tarvittaessa tukea seurakunnalta. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset 18.4. mennessä: Mikko Huuhtanen, mikko.
huuhtanen@evl.fi, 044 786 8194 ja Sanna Loimio, sanna.
loimio@ylojarvi.fi, 050 331 4814.
Pappilan Kokkipojat alkaa viikolla 11. Kokataan miesvoimin yhdessä arkiruokaa ja sitten syödään! Kokkauspäivät
viitenä tiistaina Perhetalolla. Jos kauha ei pysy kovin tukevasti kädessäsi, tule oppimaan kolmen ruokalajin valmistus
kannustavassa seurassa. Ota haltuun keitto, laatikko ja kastike. Keittotaitoja ohjaavat Terhi ja Tiina. Raaka-ainemaksu
5 €/kerta. Ilmoittautuminen viikolla 9. Kokoontumispäivät
tarkentuvat myöhemmin, seuraa ilmoittelua.

KÄSITÖITÄ JA KOHTAUSPAIKKOJA

Äiti Teresan peittotalkoot tiistaisin. klo 13.00-15.00 (alkaen
8.1.). Ohjelmassa on tilkkujen neulomista, peittojen sommittelua ja kokoamista hyväntekeväisyystarkoituksella. Työn lomassa seurustellaan, kahvitellaan ja hiljennytään. Tervetuloa
uudet ja vanhat talkoolaiset, on käsityötaitoja ennestään tai ei!
Taaperot ovat 1-2 vuotiaita ja kokoontuvat yhdessä äidin
tai isän kanssa maanantaisin klo 9.00-11.30 (alkaen 7.1.)
Perhetalon yläkerrassa.
Toukkatupaan maanantaisin klo 13.00-15.30 (alkaen 7.1.)
Perhetalon yläkertaan ovat tervetulleita 0-1 vuotiaat yhdessä
äidin tai isän kanssa.
Perhekahvilan ovet ovat auki torstaisin klo 9-13 (alkaen
10.1.). Kahvila on kohtauspaikka kotona lasta hoitaville vanhemmille tai isovanhemmille. Ohjelmassa on vapaata leikkiä,
ohjattua askartelua, laulu- ja hartaushetki sekä ruokailumahdollisuus klo 11. Paikka varataan joka kerta hobbydeed.com
-verkkopalvelun kautta. 15 perhettä mahtuu kerralla mukaan.
Naisten lukupiiri kokoontuu perjantaisin Perhetalon yläkerrassa klo 10-12 alkaen 11.1. alkaen. Tervetuloa opettelemaan
suomenkieltä eri puolilta maailmaa Ylöjärvelle tulleiden naisten kanssa. Pienet lapset saa ottaa mukaan!
Pappilan päiväkahvit on ohjelmallinen iltapäiväkahvihetki Pappilan salissa maanantaisin 21.1., 18.2., 18.3., 15.4.,
ja 20.5. klo 14.00. Ohjelmasta vastaa Esko Pusa, mukana
Ylöjärven seudun karjalaiset. Yhteislaulua, sanaa ja seuraa
ja kahvia. Tervetuloa!

APUA ARKEEN

Perhetalolla on myös mahdollisuus istua ja jutella mieltä
askarruttavista oman elämän, perheen ja parisuhteen asioista.
Ota yhteyttä ja sovi aika niin jutellaan.
LapsiArkki on auki maanantaisin klo 17.30-20.00 Perhetalon yläkerrassa. Toiminta käynnistyy ma 28.1. ja jatkuu 13.5.
saakka. HUOM! 25.2., 18.3, 15.4. ja 22.4. ei ole LapsiArkkia. Tämä toiminta tarjoaa apua lapsesta yksin huolehtivien
perheeseen. Turvallinen, maksuton olohuone ja puuhapaikka
2-10-vuotiaille lapsille suo hengähdyshetken ja omaa aikaa

vanhemmalle tai mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia. Ilta päättyy koko perheen yhteiseen
iltapalaan klo 19.30-20.00. Iltaan ilmoittaudutaan seurakunnan nettisivujen kautta (www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen). Linkissä oleva lomake lapsen perustiedoista
täytetään yhden kerran toimintavuoden aikana.
Pappilan piiat ja rengit tekevät pienimuotoisia kodin ylläpitohommia; lampun tai patterin vaihtoa, kaapin kokoamista,
kukkapenkin kääntöä yms. Palvelu on tarkoitettu vanhuksille,
yksinhuoltajille ja vähävaraisille. Työ on maksutonta. Työtoiveet renkipuhelimeen arkisin klo 9.00-15.00 puh. 040 868
2565 soittaen tai tekstiviestillä. HUOM! Renkipuhelimeen
vastataan vapaaehtoistyönä mahdollisuuksien mukaan. Viestin jättämällä asia etenee ja sinuun otetaan yhteyttä. Piiat ja
rengit kokoontuvat maanantaisin työkokoukseen klo 13.0014.00 (alkaen 7.1.)
Rukousvartissa tiistaisin klo 12.30 rukoillaan yhdessä toisten kanssa, hiljaa mielessään tai omin arkisin sanoin. Halutessasi voit kertoa rukousaiheesi, sitten puhumme siitä yhdessä
Jumalalle. ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä
kaikki mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme”.
Parisuhteen Solmu-neuvonta voi olla avuksi parisuhteen
kriisissä, kun kumpikin haluaa tehdä töitä kriisin selvittämiseksi. Lisätietoja Hanna Rienojalta (1.3. alkaen). Parisuhteen
ensiapua, muutaman keskustelun muodossa Ylöjärven seurakunnasta: Juha-Pekka Haavisto puh. 044 786 8004, juhapekka.haavisto@evl.fi
Perheneuvontaa saatavilla myös ylöjärveläisille pareille
maksuttomasti ja luottamuksellisesti Tampereen seurakuntien Perheasian neuvottelukeskuksesta puh. 040 8048 100.

LIIKKUMAAN

Vanhempi-lapsijumppa keskiviikkoisin Perhetalon yläkerrassa. Vanhempien ja vauvojen sekä vanhempien ja taaperoikäisen ryhmät ovat täynnä hauskaa ja reipasta yhdessäoloa.
Äidin avuksi palautumiseen raskaudesta ja synnytyksestä
sekä tukee vauvan kehitystä. Mukaan peitto/pyyhe vauvalle.
Ilmoittautumiset Tampereen seudun työväenopistoon.

LASTEN EROVERTAISRYHMÄ

Lasten vertaisryhmä vanhempien eron jälkeen. Tämä
toiminnallinen ryhmä vanhempien eron kokeneille 7-10
vuotiaille lapsille tukee lasta käsittelemään vanhempien eroa
lapsen omista kysymyksistä käsin, jokaisen omaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa. Ryhmä ei
ole terapiaa vaan ammattilaisten ohjaamaa vertaistoimintaa.
Ennen ryhmää lapset ja vanhemmat tapaavat ohjaajat henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen ja tapaamisen sopiminen
Tiinalle puh. 044 78 68 126 tai tiina.nikkinen@evl.fi tai
Terhille puh. 044 7868 174 tai terhi.frimodig-takala@evl.fi.
Lisätietoa ryhmistä Perhetalon työntekijöiltä. Huom! Vastaamme puheluihin ja viesteihin ryhmänohjausten ohessa
- jätä viesti, jos et tavoita meitä! Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.
Perhetalon työntekijät Terhi Frimodig-Takala 044 7868 174,
Tiina Nikkinen 044 7868 126, tiina.nikkinen@evl.fi, vs. toiminnanjohtaja Laura Niska (28.2.2019 saakka) 044 7868 020,
laura.niska@evl.fi
www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetalo
www.facebook.com/pappilanperhetalo

Laskiaistempaus

su 17.2. klo 11-14 srk-keskuksella

klo 10.00 PERHEKIRKKO Ylöjärven kirkossa
klo 11.00 alkaen OHJELMAA KAIKEN IKÄISILLE
Sisällä: Olli Heleniuksen konsertti,
kasvomaalaus, taikuri, nukketeatteri...
Keittoa, puuroa, kahvia, pullaa, vohveleita...
Ulkona: Hippo-hiihdot, liukurimäki,
moottorikelkka- ja mönkijäajelua,
talutusratsastusta, kaverikoiria...

klo 12.00 HIPPO–HIIHDOT

Lähtönumeroiden jako klo 11.15-11.45.
Sarjat: 08-09, 10-11, 12-13 sekä 2014 ja myöh. syntyneet. Ilm. 14.2.
mennessä: www.op.fi/tampere > Hippo-kisat (ei jälki-ilmoittautumisia)
Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi/laskiaistempaus
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

Pe 15.3 klo 18.30 Kurun kirkossa
Markus Asunta ja Jyrki Koivisto: Irlantilaista musiikkia ja körttivirsiä
yhteisvastuun hyväksi.
Su 24.3. klo 13.00 Kurun kirkossa
Lavrenchuckin perheen Heprealaisten laulujen konsertti. Ohjelma 10 €
Sanna Erelän työn hyväksi Israelissa lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Su 7.4. klo 16.00 Ylöjärven kirkossa
Vauvasta versoon. Esiintymässä muskarilaisia ja Verso-kuorolaisia Saara
Syrjäniemen ja Maria Joutsi-Laineen johdolla.

Taloustoimisto avoinna ma-to klo 10.00-15.00 ja pe klo 10.00-13.00.
Molemmat palvelevat srk-keskuksen yhteydessä Kirkkotanhuantie 1.
Seurakunnan yleiset yhteystiedot:
postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
internet-sivut: www.ylojarvenseurakunta.fi
www.facebook.com/ylojarvenseurakunta
Twitter: @YlojarvenSrk
Instagram: @YlojarvenSrk #ylöjärvensrk

YLÖJÄRVEN¤
SEURAKUNTA

Toivon illat Kevät 2019
Toivon illoissa syvennymme elämän ja uskon kysymyksiin
vierailevan luennoitsijan johdolla.
srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)
klo 18.00 kahvit, klo 18.30 - n.20.00 ohjelma
ma 11.2. ”Ihmiskunnan tulevaisuus Raamatun
valossa”, pastori,
kirjailija Martti Ahvenainen.
ma 11.3. ”Mitä menestyminen vaatii”,
olympialuistelija Mika Poutala.
ma 1.4.	”Toivo joka kantaa”, teologian maisteri,
entinen nunna Riitta Lemmetyinen (Akaasia-säätiö)

TORSTAIN RUKOUSHETKI

Tervetuloa mukaan rukousrintamaan oman paikkakuntamme puolesta. Rukoilemme Ylöjärven kirkossa torstaisin klo 16.00-17.00 (alkaen 10.1.).
Tunnin aikana voimme rukoilla hiljaa mielessämme tai lyhyesti ääneen pienessä ryhmässä. Tärkeää on, että olemme yhdessä rintamassa rukoilemassa
tavalla sekä toisella. Rukoustamme rytmittää myös kiitos- ja rukouslaulut.

LÖYDÄ LAHJASI, LÖYDÄ PAIKKASI
Olisiko sinulla vieraanvaraisuuden, antamisen, rohkaisemisen, johtajuuden,
opettamisen tai vaikkapa rukoilemisen
armolahjaa? Haluatko tietää, mitä
Raamatussa tarkoitetaan kielillä puhumisella tai profetaalisuudella? Kaikkea
tätä voit olla oppimassa Löydä lahjasi,
löydä paikkasi -kurssilla. Käytännöllistä opetusta Pyhän Hengen työstä ja
armolahjoista, maanläheisesti ja huumorilla höystettynä. Koulutus kaikille
kiinnostuneille, materiaalimaksu 10 €.
22.1., 5.2., 19.2., 5.3. ja 19.3. klo
18.00-20.30.
Kurssin vetäjänä toimii kouluttaja Matti
Mäkinen Kansan Raamattuseurasta,
jolla on yli 25 vuoden kokemus seurakuntatyöstä ja lahjojen käytöstä seurakunnassa ja yhteisöissä.
Kysele lisää ja ilmoittaudu: Teija Ojala 044 7868 050 teija.ojala@evl.fi

Vapauttavan rukouksen päivä la 6.4.

PYHÄKOULUT
Ylöjärven kirkko
(Kirkkotanhuantie 1)
joka sunnuntai jumalanpalveluksen
yhteydessä sakastipyhäkoulu (alk.
20.1.)
Viljakkalan kirkko (Kirkkokuja 14)
joka sunnuntai jumalanpalveluksen
yhteydessä.
Mutalan toimipiste (Palsintie 11)
joka sunnuntai klo 12.00 (alk. 13.1.)

Järj: Ylöjärven srk, Tampereen Seudun Osuuspankki sekä yhteistyötahot

KONSERTIT

Kirkkoherranvirasto avoinna ma, ti, ke 10.00-15.00, pe 10.00-13.00 (torstaisin suljettu), puh. 044 786 8124, kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä sukututkimuspyynnöt:
– puhelin: 044 7868 118 (ma-ke klo 10-15)
– henkilökohtainen asiakaspalvelu: Ylöjärven srk-keskus (Kirkkotanhuantie
1), jossa kirkkoherranvirasto avoinna maanantai-keskiviikko klo 10-15 ja
perjantaisin klo 10-13 tai sähköpostilla kirkkoherranvirasto.ylojarvi@evl.fi
– nettitilauslomake: www.ylojarvenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

”ARMO PÄÄSTÄÄ IRTI”

Ylöjärven srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie 1)
Aloitus klo 10.00 ja päivä päättyy ehtoolliseen kirkossa klo 16.00.
Koulutuspäivä keskittyy Thomas Keatingin ajatuksiin kuuntelevasta
rukouksesta ihmistä eheyttävänä Jumalan terapiana. Luennoitsijana
terapeutti, teologi Arja Seppänen. Ilmoittautuminen ruokailun (5 €)
vuoksi 28.3. mennessä: teija.ojala@evl.fi tai 044 786 8050

MIESTENILLAT
Srk-keskuksessa (Kirkkotanhuantie 1)

Klo 17.00 sauna, klo 18.00 Kahvi, klo 18.30–20.00 Ohjelma.
ma 4.2. ”Valokuva Jeesuksesta”, Tatu Leijo.
ma 4.3.	”100 vuotta sisällissodasta”, FT, tutkija Tuomas Hoppu
valottaa sodan syitä, taustoja, tapahtumia ja seurauksia.
ma 1.4. ” Toivo joka kantaa”, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen Akaasia-säätiö. Toivon ilta yhdessä naisten kanssa.
(Miehille saunomismahdollisuus klo 17-18)
ma 6.5. Miestenilta Lempiäniemen leirikeskuksessa. Yhteislähtö
srk-keskukselta klo 16.45.

Kirpputorit ja Unelmatupa
Nuortenillat,
isoskoulutus,
koulupäivystys,
tyttöjen illat,
ja,
äijien illat, kitarapa
missiopaja…
Katso:
.net
www.kellarille

Lähetystyön kirpputorit:
KIRPPUTORI Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1) pe klo 14.00-18.00 ja la klo 10.00-14.00.
KIRPPUTORI KURUSSA (Virastotie 1-3, K-markettia vastapäätä)
Avajaiset la 27.4. klo 12.00–16.00. Tavaraa otetaan vastaan
saman viikon ti 23.4. ja pe 26.4. klo 12.00–16.00.
Avoinna syyskuun loppuun saakka ma, pe ja la klo 12.00-16.00.
Loppurysäys la 28.9. klo 12.00–16.00.
UNELMATUPAKAHVILA lähetystyön hyväksi
Ylöjärven srk-keskuksen alakerrassa (Kirkkotanhuantie 1)
ma-pe klo 11-16 ja la 11-15

